De Mercedes-Benz autoverzekering
Als het geluk u even in de steek laat

Aanvraag
Bij uw dealer kunt u terecht voor een offerte op maat.
Via onze website www.mercedes-benzautoverzekering.nl
kunt u snel en eenvoudig zelf een offerte maken. Hebt u
nog vragen? Bel (030) 605 98 41. Wij helpen u graag!
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De Mercedes-Benz
autoverzekering
Een aanrijding? Sleutels verdwenen? Auto weg? Voor als
het geluk u een keer in de steek laat biedt Mercedes-Benz
Insurance de Mercedes-Benz autoverzekering. Met exclusieve
voorwaarden (WA/casco) en concurrerende tarieven.
Vertrouwd en goed.

Vervangend vervoer
U mag rekenen op het comfort
en de klasse die u gewend bent
(mits beschikbaar).

24/7 bereikbaar & hulpverlening
24 uur per dag, 7 dagen per week en
zowel in Nederland als in het buitenland
zijn onze hulpdiensten snel ter plaatse.

Soepele alarmeisen
De alarmeisen die wij stellen zijn
soepel in vergelijking met andere
verzekeraars. Tot € 75.000,heeft u geen extra alarm nodig en
volstaat het af fabriek systeem.

Eén aanspreekpunt: uw dealer
Schade of diefstal? Met de
Mercedes-Benz autoverzekering kunt u
meteen bij uw vertrouwde dealer terecht.
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Schadeherstel met originele onderdelen
Alle schade wordt deskundig hersteld met
Mercedes-Benz onderdelen. Zo blijft uw
auto in perfecte conditie en behoudt uw
Mercedes-Benz zijn waarde.
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Uitgebreide garantiedekking
Doet Mercedes-Benz Nederland uit
coulance – buiten de geldende garantietermijn – een gedeeltelijke uitkering voor
reparatie en/of herstel van gebreken, dan
ontvangt u een aanvullende uitkering op
het resterende deel.
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Aanschafwaarderegeling
Speciaal voor occasions: bij
diefstal of total loss (binnen 24
maanden na aanschaf) keren wij
het aanschafbedrag uit.

No-claimservice
Vraag over het claimen van een schade?
Wij adviseren wat u het beste kunt doen.
Daarbij houden wij rekening met uw
no-claimkorting en een eventuele terugval
in de bonus/malustabel.

Onovertroffen nieuwwaarderegeling
Total loss of diefstal? Als uw nieuw
gekochte Mercedes-Benz jonger is
dan 36 maanden kunt u, ongeacht
cataloguswaarde en kilometrage,
gewoon overstappen in een nieuwe
Mercedes-Benz.
Eigen risico € 0,U kunt een gedekte schade kosteloos
laten repareren door een officiële
Mercedes-Benz dealer. U betaalt geen
eigen risico.

Vergoeding privézaken
Heeft u persoonlijke spullen in uw auto
laten liggen? Geen zorgen!
Bent u WA/casco verzekerd dan
vergoeden wij schade aan of verlies van
uw persoonlijke bezittingen.

Off-the-road rijden inbegrepen
De Mercedes-Benz autoverzekering 
(WA/casco) biedt ook off-road dekking
voor 4x4 uitvoeringen van Mercedes-Benz.

Sleuteldekking
Uw sleutels verloren of in het bezit van
onbevoegden? U ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van nieuwe sleutels
en/of sloten.

Bovenstaand is van toepassing op de WA/casco verzekering.

Overige dekkingen

Keuze uit WA, WA/beperkt casco en WA/casco:
• WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) - Vergoeding van schade die u met uw auto aan derden en hun
bezittingen toebrengt. U bent wettelijk aansprakelijk voor deze schade.
• WA/beperkt casco - Volledige vergoeding van schade aan anderen en alleen vergoeding bij schade
aan uw eigen auto als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand- en stormschade, overstroming, hagel
en ruitbreuk.
• WA/casco - Volledige vergoeding van uw eigen schade en schade aan anderen en hun bezittingen.
In de polisvoorwaarden van de Mercedes-Benz autoverzekering kunt u de
exacte voorwaarden nalezen.

• Verhaalsbijstand - Geeft recht op juridische
ondersteuning bij het verhalen van de schade aan
uw auto of aanhanger bij degene die de schade
veroorzaakt heeft. Denk aan reparatiekosten,
waardevermindering van uw Mercedes-Benz door
de schade, huurkosten van een vervangende auto
en schade aan privébezittingen die zich in de auto
bevonden.
• Verkeersrechtshulpverzekering - Voor juridische
ondersteuning na een ongeval van u of een van uw
gezinsleden. De verzekering geldt als sprake is van
deelname aan het verkeer. Dus ook met de fiets en
zelfs als voetganger.

• Ongevallen inzittendenverzekering - Vergoedt per
inzittende een vast bedrag bij blijvende invaliditeit
of overlijden.
• Schadeverzekering inzittenden - Dekt de schade die
is ontstaan door een verkeersongeval. Bijvoorbeeld
verminderde inkomsten of schade aan persoonlijke
bezittingen.
• Bonus/malus garantiedekking - Zorgt ervoor
dat u uw opgebouwde korting behoudt. Ook als u
een schade claimt.
• Chauffeursdekking - Vergoeding van de diensten
van een chauffeur als u zelf niet kunt rijden door
een ongeval.

