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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	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	vergoedt	schade	die	je	met	jouw	auto	toebrengt	aan	anderen.	De	Wettelijke	Aansprakelijkheidsverzekering	 (WA)	is	
verplicht. Daarnaast	ben	je	verzekerd	voor	schade	aan	jouw	eigen	auto.

Wat	is	ver ze kerd?
Hieronder	staat	welke	schade	door	of	aan	jouw	
auto verzekerd	is.

Aan spra ke lijk heid	(WA)
Je	bent	verzekerd	voor	schade	die	je	met	jouw	
auto veroorzaakt	aan	anderen	of	andermans	
auto	of spullen.	Dit	is	een	wettelijk	verplichte	
verzekering.
Hulp ver le ning	na	een	on ge val
Wanneer	je	door	een	verkeersongeval	niet	verder 
kunt	rijden	met	jouw	auto	kun je	onze	Hulpdienst 
inschakelen.	Wij	zorgen	ervoor	dat	je	geholpen	
wordt. Dit	kan	zijn	berging,	slepen,	of	vervoer	van	
jouw	auto, de	bestuurder,	passagiers	en	bagage	naar	
een	adres in	Nederland.	Bij	hulpverlening	in	het	
buitenland gelden	andere	voorwaarden.

Extra	informatie

Ook	 in	 geval	 van	 brand,	 diefstal	 of	 een	 andere 
plotselinge	 oorzaak	 van	 buitenaf	 en	 je	 kunt	 niet 
verder	rijden,	heb	je	recht	op	hulpverlening.

Dief stal	of	total	loss
Bij	diefstal	of	total	loss	van	de	auto	krijg	je	de 
nieuwwaarde,	aanschafwaarde	of	huidige 
marktwaarde	minus	de	restwaarde	van	de	auto.	Dit	is 
afhankelijk	van	de	gekozen	dekking	en	de	ouderdom 
van	de	auto.

Re pa ra tie
Bij	alle	schade	heb	je	vrije	keuze	wie	de	reparatie 
uitvoert.	Je	mag	een	eigen	garage	of	dealer	kiezen	
ofu maakt	gebruik	van	onze	aangesloten 
herstelbedrijven.	Maak je	gebruik	van	onze 
aangesloten	herstelbedrijven,	dan	heeft	dit	voordelen 
voor	je.	Bijvoorbeeld,	vervangend	vervoer,	haal-	en 
brengservice	en	een	lager	eigen	risico	of	geen	eigen 
risico.

Scha de	door	brand	en	na tuur
Schade	door	bijvoorbeeld	brand,	hagel,	bliksem,
overstroming	of	aanrijding	met	loslopende	dieren	is
verzekerd.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
Bij	schade	door	opzet,	rijden	zonder	rijbewijs,	onder
invloed	van	alcohol,	drugs,	lachgas	of	medicijnen.	En
ook	bij	schade	als	er	sprake	is	van	verhuur,	vervoer
tegen	betaling	of	zakelijk	gebruik.

Frau de,	straf ba re	ac ti vi tei ten,	mo lest
Je	bent	ook	niet	verzekerd	wanneer	je	bij	het	
afsluiten van	de	verzekering	of	bij	een	schade	fraude	
pleegt, of	als	er	bij	schade	sprake	is	van	criminele	en 
strafbare	feiten.	Je	bent	ook	niet	verzekerd	als	de 
schade	het	gevolg	is	van	molest	of	een 
atoomkernreactie.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Voor	schade	aan	de	bestuurder	en	inzittenden	kun je 
kiezen	voor	de	aanvullende	Schadeverzekering	voor 
Inzittendenverzekering.

Eigen	ri si co
Je	kunt	ezen	voor een	vrijwillig	eigen	risico	van	€	
500,	€	750	of €	1.000.

Be vei li ging
Soms	gelden	er	beveiligingseisen.	Als	deze	van 
toepassing	zijn,	staan	ze	op	jouw	polis	vermeld.	Als 
niet	aan	de	vereiste	beveiliging	is	voldaan,	dan	keren 
wij	niet	altijd	uit.
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Ruit scha de
Je bent verzekerd voor ruitreparatie of -vervanging. 
Kies je om via een bij ons aangesloten glashersteller 
uw schade te laten repareren? Dan heb je bij 
ruitreparatie geen eigen risico en bij vervanging van 
de ruit heeft u een eigen risico van € 150. Het eigen 
risico dat je hebt gekozen (€ 500, € 750 of € 1.000) 
tellen we hierbij op.

Extra	informatie

Kies je voor een ander herstelbedrijf? Dan heb je 
een eigen risico van € 150 bij ruitreparatie en € 500 
bij ruitvervanging. Dit komt bovenop het eigen risico 
dat je hebt gekozen (€ 500, € 750 of € 1.000).

In braak
Schade	door	(een	poging)	tot	diefstal,	inbraak	of
joyriding	is	verzekerd.	Er	kunnen	beveiligingseisen
gelden	voor	uw	auto,	afhankelijk	van	de	leeftijd	en
catalogusprijs	van	de	auto.

Scha de	aan	eigen	auto
Je	bent	verzekerd	voor	de	schade	aan	jouw	eigen	
auto. Ook	als	het	jouw	eigen	schuld	is.	

Keuze:	pech hulp
Je	kunt	kiezen	of	je	pechhulp	meeverzekert.	Met	
deze dekking	ben je	verzekerd	voor	pechhulp	in 
Nederland	(inclusief	uw	eigen	woonplaats)	en	in	het 
buitenland.	Bijvoorbeeld,	een	noodreparatie	langs	de 
weg,	pech	door	eigen	schuld,	berging,	slepen	of 
vervoer	van	jouw	auto,	de	bestuurder,	passagiers	en 
bagage	naar	een	adres	in	NL	of	uw 
vakantiebestemming.

Extra	informatie

Deze	dekking	kan	alleen	verzekerd	worden	als	de 
auto	niet	ouder	is	dan	15	jaar.

Keuze:	Vrije	re pa ra tie keu ze
Je	kunt	kiezen	om	de	schade	te	laten	repareren	
door een	eigen	garage	of	dealer.	

Extra	informatie

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 
500, € 750 of € 1.000? Deze betaal je altijd zelf. 

Re pa ra tie
Je	kunt	kiezen	waar	je	de	schade	laat	repareren.	
Kies je voor reparatie bij een van onze 
aangesloten herstelbedrijven, dan heb je geen 
eigen risico bij schade aan jouw auto en bij 
reparatie van de ruit. Bij vervanging van de ruit 
geldt een eigen risico van€ 150.

Extra	informatie

Kies je	voor	reparatie	bij	jouw	eigen	garage	of	
dealer, dan	heb	je	een	eigen	risico	van	€	500	bij	
schade aan	uw	auto	en	vervanging	van	de	ruit.	Bij	
reparatie van	de	ruit	geldt	een	eigen	risico	van	€	
150. Indien	je kiest	voor	de	dekking	"Vrije 
Reparatiekeuze",	gelden dezelfde	eigen	risico's 
zoals	genoemd	bij	reparatie via	een	van	onze 
aangesloten	herstelbedrijven.
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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.

Be lo ning	bij	geen	scha de
Voor	elk	jaar	dat	je	geen	schade	claimt,	kun je	premiekorting	krijgen	tot	maximaal	80%.	Als	je	schade	claimt,	dan	kan	de	
korting (deels)	komen	te	vervallen.	Of	je	betaalt	een	toeslag.

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.




