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

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtwagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor
aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je
vrachtwagen verzekerd is.

Schade veroorzaakt door een bestuurder die de
vrachtauto niet mag besturen , bijvoorbeeld als je
onder invloed bent van alcohol of drugs of als je
bijvoorbeeld geen geldig rijbewijs hebt. In deze
gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet
terugbetalen aan de verzekeraar.

Aansprakelijkheid (WA)
Als met jouw vrachtwagen schade wordt veroorzaakt
aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een
wettelijk verplichte verzekering.
Beperkt Casco
Schade door bijvoorbeeld brand, storm,
natuurgeweld, botsing met loslopende dieren,
bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt
vergoed. Schade door eigen toedoen is niet
verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op
basis van dagwaarde.
Volledig Casco
Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door
plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van
buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een
botsing. De schadevergoeding vindt plaats op basis
van dagwaarde.
Keuze: laad- losmaterieel
Aanvullend kun je laad- en losmaterieel verzekeren
tegen plotselinge en onverwachte gebeurtenissen
van buitenaf. Schade aan de lading zelf is niet
verzekerd.
Auto-electronica
Schade aan je auto-electronica is
beperkt meeverzekerd.
Extra informatie
Dit betreft o.a. de autoradio, autotelefoon en
ingebouwde navgatieapparatuur.

Afwijkend gebruik
De schade die is ontstaan terwijl de vrachtauto voor
andere doeleinden wordt gebruikt dan aan de
verzekeraar is opgegeven of door de wet is
toegestaan, is niet verzekerd.
Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er
bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of
criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
een atoomkernreactie.
Extra informatie
Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten,
burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en
opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Schade aan uitsluitend banden en/of zeilen is niet
verzekerd.
Eigen risico
Voor de verschillende dekkingen gelden
verschillende eigen risico's.
Beveiliging
Voor de beveiliging van je aanhanger gelden
bepaalde vereisten.
Reparatie
Je kiest zelf wie de schade repareert.

Keuze: aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen
Ontstaat er schade aan derden door het vervoeren
van gevaarlijke stoffen? Dan is dat verzekerd, mits u
dit heeft opgegeven.
Extra informatie
De aansprakelijkheid voor schade door of met
gevaarlijke stoffen is gebaseerd op het risicoprincipe.
Het laden van gevaarlijke stoffen is al voldoende
voor aansprakelijkheid. Zelfs wanneer pas bij schade
blijkt, dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het
spel zijn, geldt automatisch de aangepaste
aansprakelijkheidslimiet.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico
Onder werkrisico wordt verstaan het uitvoeren van
werkzaamheden anders dan het vervoeren van
goederen. Zoals laden, lossen en kiepen. De schade
die hierdoor aan derden ontstaat is verzekerd, mits
dit is opgegeven. Schade aan de lading zelf is niet
verzekerd.

Waar ben ik gedekt?
Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om
schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische
incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.
Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting
(deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. De verzekering stopt dan een maand later.

Version 1, 26-02-2019, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/kuiperverzekeringen/vrachtwagenverzekering
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

