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Par ti cu lie re	Au to ver ze ke ring,	Scha de ver ze ke ring	in zit ten den

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	vergoedt	schade	aan	de	bestuurder,	inzittenden	en	hun	spullen	bij	een	verkeersongeval	met	de	verzekerde	auto.	Dit	is	een
aanvullende	verzekering.	Is	de	schade	door	een	andere	verzekering	verzekerd?	Dan	geldt	die	verzekering.

Wat	is	ver ze kerd?
De	verzekering	vergoedt	schade	aan	de	bestuurder, 
passagiers	en	hun	spullen	die	op	een	officiele 
zitplaats	zitten.	Wij	vergoeden	schade	als	je	in	de 
auto	zit,	in-	of	uitstapt,	onderweg	de	auto	repareert, 
tankt	of	de	ruiten	schoonmaakt.	Ook	als	je	zelf 
schuldig	bent,	of	als	onduidelijk	is	wie	aansprakelijk 
is.	

Let sel scha de
Wij	vergoeden	medische	kosten	die	een
zorgverzekeraar	niet	vergoedt	en	kosten	bij
overlijden	(zoals	uitvaartkosten).	Raakt	een
inzittende	invalide?	Dan	vergoeden	wij	bijvoorbeeld
de	schade	van	het	niet	meer	kunnen	werken	of
kosten	voor	huishoudelijke	hulp.

Ma te riële	scha de
Wij	vergoeden	schade	aan	de	bagage,	kleding	of
spullen	in	de	auto.

Over lij den
Is	de	bestuurder	of	een	inzittende	overleden	door
een	ongeval?	Dan	vergoeden	wij	aan	de
nabestaanden	de	schade	die	daardoor	ontstaat.
Bijvoorbeeld	de	uitvaartkosten	of	de	extra	kosten	van
levensonderhoud.

Uit ke ring	bij	in va li di teit
Raakt	de	bestuurder	of	een	inzittende	blijvend
invalide?	Dan	vergoeden	wij	de	werkelijke	schade
die	daardoor	ontstaat.	Bijvoorbeeld	de	schade	van
het	niet	meer	kunnen	werken	of	de	kosten	voor
huishoudelijke	hulp.	

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

Deze	uitsluitingen	gelden	niet	voor	de	inzittende	die
kan	aantonen	dat	hij	niet	van	het	drugs-,	medicijn-,	of
alcoholgebruik	van	de	bestuurder	op	de	hoogte	was
of	kon	zijn.	

Wij	vergoeden	geen	schade	als	de	bestuurder	van
de	auto	tijdens	het	ongeval	onder	invloed	was	van
drugs,	lachgas	of	de	rijvaardigheid	werd	beïnvloed
door	medicijnen.	Of	als	de	bestuurder	meer	alcohol
heeft	gedronken	dan	volgens	de	wet	mag	wanneer
iemand	een	auto	bestuurt.	Of	weigert	mee	te	werken
aan	een	adem-,	urine-	of	bloedtest.

Geld,	che ques,	cre dit cards
Geld,	cheques,	creditcards	zijn	niet	verzekerd.

Scha de	aan	auto
Schade	aan	de	verzekerde	auto	zelf,	caravan	of
aanhanger	is	niet	verzekerd.	Hiervoor	kunt	u	een
Volledig	Casco	verzekering	afsluiten.		

Smar ten geld
Niet	verzekerd.	Wij	vergoeden	alleen	de	werkelijke
geleden	schade.	

Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Maxi ma le	ver goe ding
Wij	vergoeden	maximaal	€	1.000.000	per
gebeurtenis	voor	alle	getroffen	verzekerden	samen.
Is	het	schadebedrag	hoger	dan	het	verzekerde
bedrag?	Of	zaten	er	meer	mensen	in	de	auto	dan
wettelijk	mag?	Dan	verdelen	wij	het	schadebedrag
naar	verhouding	van	alle	betrokkenen	/	zitplaatsen.

Niet	dra gen	vei lig heids gor del
Geen	veiligheidsgordel	om?	Dan	is	de	uitkering	25%
lager.
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Waar	ben	ik	ge dekt?
Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij jouw polis ontvang je de Groene Kaart. Daarop staat precies 
in welke landen je verzekerd bent en welke landen niet.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan jouw situatie moet je dit zo 
snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en 
te beperken.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische 
incasso.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk 
jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt je de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen 
wij de verzekering stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen door een e-mail te sturen naar service@deck.nl. De verzekering stopt dan een 
maand later.




