Advies en maatwerk
Welke verzekering past het beste bij uw bestelwagen en uw situatie?
Heeft u meerdere bestelwagens die u -al dan niet in combinatie met andere
voertuigen, zoals personenauto’s of vrachtwagens- wilt verzekeren?
Graag doen wij u een passend voorstel.

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

Aanvraag
Bij uw dealer kunt u terecht voor een offerte op maat.
Op onze website www.mercedes-benzbedrijfswagenverzekering.nl
vindt u uitgebreide informatie over de verzekering. Ook kunt u hier voor
eenvoudige aanvragen zelf een offerte maken. Hebt u nog vragen?
Bel (030) 605 98 41. Wij helpen u graag!
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De Mercedes-Benz
bestelwagenverzekering
Ruit ingetikt? Aanrijding? Gereedschap verdwenen? Uw wagen weg?
Voor als het geluk u een keer in de steek laat, biedt Mercedes-Benz
Insurance de Mercedes-Benz bestelwagenverzekering. Met
exclusieve voorwaarden (WA/Casco) en concurrerende tarieven.
Vertrouwd en goed.

Gratis dekking voor accessoires
We bieden een gratis dekking voor
accessoires tot wel € 500.
Want wat mooi is, moet mooi blijven.

Schadeherstel met originele onderdelen
Alle schade wordt deskundig hersteld met
Mercedes-Benz onderdelen. Zo blijft uw
Mercedes-Benz in perfecte conditie en
behoudt uw bestelwagen zijn waarde.

Hoge korting
Bij schadevrij rijden kan uw bonus/
maluskorting oplopen tot maar liefst
80%. Heeft u meerdere auto‘s? Dan doen
we graag een passend aanbod.

Eén aanspreekpunt: uw dealer
Schade of diefstal? Met de MercedesBenz bestelwagenverzekering kunt u
meteen bij uw vertrouwde dealer terecht.

24/7 bereikbaar & hulpverlening
Onze hulpdiensten zijn in binnen- en buitenland snel ter plaatse,
24 uur per dag, 7 dagen per week. We zorgen voor berging en
vervoer van uw beschadigde bestelwagen en/of gekoppelde
aanhangwagen. En natuurlijk zorgen we ook dat u thuiskomt.

Off-the-road rijden inbegrepen
Klant aan een zandpad? De MercedesBenz bestelwagenverzekering (WA/casco)
biedt ook off-the-road dekking voor 4x4
uitvoeringen van Mercedes-Benz.

Laag eigen risico
Het eigen risico is € 135 bij schade en
€ 70 bij ruitvervanging.

Gratis dekking van diefstalbeveiliging
Bij ons wordt de alarminstallatie niet meegenomen in de
premieberekening. Wel zo netjes.

Soepele alarmeisen
De alarmeisen die wij stellen zijn
soepel in vergelijking met andere
verzekeraars.

Sleuteldekking
Sleutels gestolen of verloren?
Wij vervangen gratis uw sleutels
en/of sloten.
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Onovertroffen
nieuwwaarderegeling
Diefstal of total loss binnen 36 maanden
maanden na aankoop? Had u een nieuwe
bestelwagen, dan kunt u overstappen in
een nieuwe.
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Uitstekende aanschafwaarderegeling
Speciaal voor occasions: bij diefstal of total
loss (binnen 24 maanden na aanschaf) keren
wij het aanschafbedrag uit.

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 bestelwagen 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 bestelwagenverzekering kunt u de
exacte voorwaarden nalezen.

• Ongevallen inzittendenverzekering - Vergoedt per
• Vervangend vervoer - Met deze aanvullende
inzittende een vast bedrag bij blijvende invaliditeit
dekking kunt u rekenen op vervangend vervoer
of overlijden.
na een ongeval of diefstal. De maximale periode
• Schadeverzekering inzittenden - Dekt de schade die
is afhankelijk van waar u bent: Nederland of
is ontstaan door een verkeersongeval. Bijvoorbeeld
buitenland.
verminderde inkomsten of schade aan persoonlijke
• Verhaalsbijstand - Geeft recht op juridische
bezittingen.
ondersteuning bij het verhalen van de schade aan
• Gereedschappendekking - Diefstal of verlies van
uw bestelwagen of aanhanger bij degene die de
uw gereedschap uit de auto kan in de papieren
schade veroorzaakt heeft. Denk aan reparatiekosten,
lopen. Daarom kunt u dit bij ons aanvullend
waardevermindering van uw Mercedes-Benz door
de schade, kosten van vervangend vervoer en
verzekeren tot een bedrag van € 10.000.
schade aan privébezittingen die zich in de wagen
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 per
fiets of te voet.

