Jaarlijkse Eigen
Risico Verzekering
Informatiedocument Verzekeringsproduct
Geadministreerd door: Towergate Underwriting Group Limited

Product: Familie & Partners Wereldwijd

Geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FRN-nummer 313250).

Verzekerd door: AIG Europe S.A.
AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van
het Commissariat aux Assurances (nummer B218806).

Dit document dient uitsluitend ter informatie en geeft u een kort overzicht van de belangrijkste inhoud van uw verzekeringspolis.
Zie uw Insurance4CarHire polisblad en verzekeringsbewijs voor de volledige details van de dekking die door uw polis wordt geboden.
Deze documenten bevatten de volledige precontractuele en contractuele informatie.

Welk soort verzekering is dit?
De Jaarlijkse Eigen Risico Verzekering biedt dekking voor het eigen risico dat door het autoverhuurbedrijf in rekening wordt gebracht
in geval van schade aan of diefstal van het gehuurde voertuig. Het biedt ook dekking voor schade aan onderdelen van het gehuurde
voertuig die niet altijd wordt gedekt door de verzekering die door het autoverhuurbedrijf wordt verstrekt - de ruiten, het onderstel,
dak, banden, wielen en koplampen. De polis biedt dekking voor meerdere huurovereenkomsten gedurende de verzekeringsperiode.
De maximale looptijd per huurovereenkomst is 60 aaneengesloten dagen. De polis geldt voor twee verzekerden die familieleden
of partners moeten zijn en die samen of afzonderlijk reizen. Beide verzekerden kunnen gelijktijdig een voertuig huren, in welk geval
de dekking geldt voor de twee huurovereenkomsten.

Wat is verzekerd?
Schade en Diefstal
Tot maximaal het geldende eigen risico dat door de verhuurder
in rekening wordt gebracht voor schade aan of diefstal van
het gehuurde voertuig
De kosten van reparatie van schade aan de ruiten, banden,
wielen, koplampen, onderstel en het dak van het gehuurde
voertuig indien dit niet wordt gedekt door de verzekering
van het autoverhuurbedrijf
Verzekerd bedrag: Tot € 7.100,- per verzekeringsperiode
Sleutels van het Gehuurde Voertuig
Verlies van sleutels van het gehuurde voertuig met inbegrip van
de kosten van vervangende sloten en de kosten van een slotenmaker

Wat is niet verzekerd?
Iedere claim waarbij u de verzekering van het autoverhuurbedrijf
niet heeft aanvaard
Schade aan het interieur of de inhoud van het voertuig
Mechanische of elektrische storingen
Schade door slijtage
Schade veroorzaakt door zelf toegebrachte verwonding of ziekte
of het gebruik van alcohol of drugs
Schade die u toebrengt aan een voertuig van derden
Campers, bestelwagens, kampeerwagens, aanhangwagens
of caravans, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen,
snorfietsen, bromfietsen, terreinwagens of voertuigen met meer
dan 9 zitplaatsen

Verzekerd bedrag: Tot € 550,- per schadegeval en tot € 2.200,per verzekeringsperiode
Verkeerde Brandstof
Kosten van het schoonmaken van de motor en het brandstofsysteem
en sleepkosten als u het verkeerde type brandstof voor het
gehuurde voertuig heeft gebruikt
Verzekerd bedrag: Tot € 550,- per schadegeval en tot € 2.200,per verzekeringsperiode
Bagage
Verlies of beschadiging van bagage en/of persoonlijke bezittingen
als gevolg van diefstal/poging tot diefstal
Verzekerd bedrag: Tot € 330 per schadegeval, met een limiet
van € 165 per los artikel
Afleverkosten
Bijkomende kosten die u maakt als de verzekerde bestuurder
het gehuurde voertuig niet kan retourneren ten gevolge van een
ongeval of ziekte waarvoor ziekenhuisopname plaatsvindt
Verzekerd bedrag: Tot € 330 per schadegeval

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering biedt dekking voor twee verzekerden die
familieleden of partners moeten zijn en die samen of afzonderlijk
reizen. Beide verzekerden kunnen elk een voertuig huren en
moeten voor elk voertuig dat ze huren als lid van de automobielclub
of als hoofdbestuurder op de huurovereenkomst worden vermeld
De verzekeringnemer en alle verzekerde bestuurders moeten
tussen de 21 en 85 jaar oud zijn en woonachtig zijn in het Verenigd
Koninkrijk, het eiland Man, de Kanaaleilanden, Duitsland, Italië,
Frankrijk, Nederland, Spanje, de Republiek Ierland of Zweden
De verzekeringnemer en alle verzekerde bestuurders dienen
in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
Dekking is niet beschikbaar voor gehuurde voertuigen met
een marktwaarde van meer dan € 130.000,- of die meer dan
10 jaar oud zijn

Waar ben ik gedekt?
De dekking geldt voor autohuur wereldwijd. Wereldwijd betekent overal ter wereld, met uitzondering van reizen in, naar of door Cuba,
Iran, Noord-Korea, de Krim, Soedan en Syrië

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het aanvragen van uw polis dient u de vragen die aan u worden gesteld eerlijk en zorgvuldig te beantwoorden
U dient zich aan de voorwaarden van de polis te houden en alle redelijke stappen te ondernemen om schade, letsel of verlies te voorkomen
en te vermijden, en onnodige kosten te beperken of te vermijden
U dient ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen van elk schadegeval en de schadeprocedure te volgen die wordt
beschreven in het onderdeel ‘Hoe moet ik een schadeclaim indienen?’ van de polis
U moet elk verlies, elke diefstal, poging tot diefstal, kwaadwillige beschadiging of fysiek geweld zo snel als redelijkerwijs mogelijk
is en binnen 7 dagen na ontdekking melden bij de politie

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet uw premie betalen bij het afsluiten van de polis, online of telefonisch. De betaling dient volledig te zijn en kan zowel met een betaalpas
als met een creditcard plaatsvinden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
U kunt een polis afsluiten tot 364 dagen voor de datum waarop u uw polis wilt laten ingaan. Uw polis heeft een looptijd van 12 maanden vanaf
de door u gekozen startdatum, zoals vermeld op uw verzekeringsbewijs.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt opzeggen door Insurance4CarHire te bellen op 0800 022 8318, of via International Freephone op 008 005 006 0080 (het kan zijn dat
dit nummer alleen via een vaste lijn gebeld kan worden), door een e-mail te sturen naar info@insurance4carhire.com of door te schrijven naar
Insurance4CarHire, Ellenborough House, Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ, Verenigd Koninkrijk.
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