
Wat is een ongevallenverzekering
in-/opzittenden?
Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij
blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval.
Dit is een aanvullende verzekering bij uw
(Klassieke) Auto-/Motorverzekering bij De Goudse.

Extra informatie
De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is
niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Voor wie?
De bestuurder en de passagiers/opzittenden zijn
verzekerd.

 

Overlijden
Overlijdt de bestuurder of een passagier door een
ongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag
van € 15.000,-.

Invaliditeit
Raakt de bestuurder of een passagier blijvend
invalide? Dan keren we maximaal € 45.000,- uit. De
hoogte van het bedrag hangt af van de mate van
invaliditeit.

 

Wanneer keren wij uit?
U bent verzekerd als u in de auto of op de motor
zit, in/opstapt of uit/afstapt, onderweg de
auto/motor repareert of iemand helpt. Ook als u zelf
schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is
wie aansprakelijk is.

Schade aan de auto
Schade aan de auto/motor is niet verzekerd.

 

Schade aan spullen
Schade aan spullen in de auto/ op de motor zijn
niet verzekerd.

Smartengeld
Niet verzekerd

 

Wanneer keren wij niet uit?
Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een
bestuurder die de auto niet mag besturen,
bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. Of
bij schade tijdens racen. Er mogen niet meer
personen in de auto zitten dan het aantal
zitplaatsen.

Let op
U heeft eigen schuld als u de autogordel die in de
auto aanwezig was niet droeg. De vergoeding van
de schade wordt dan verminderd. 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan
aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de
verzekering dagelijks opzeggen met een maand
opzegtermijn.

 

Ongevallenverzekering in-/opzittenden
Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering in-/opzittenden?

 

 

 

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.goudse.nl/-/media/files/voorwaarden/voorwaarden-aanvullend-personenautoverzekering-particulier.pdf?la=nl-nl)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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