Mercedes-Benz Autoverzekering WA/Casco
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Mercedes-Benz Assuradeuren B.V., gevolmachtigd agent, vergunning: 12013393 (NL)
Product:
Mercedes-Benz autoverzekering voor personenauto’s WA + Casco
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
is verplicht. Schade aan je eigen auto is bij Casco ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

✓ Aansprakelijkheid (WA)

✓ Hulpverlening na een ongeval

Keuze: pechhulp

minus 10% van het schadebedrag met
een minimum van het op jouw polisblad
geldende eigen risico.
✓ Schade door brand en natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem,
overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
✓ Ruitreparatie
Je hebt geen eigen risico bij ruitreparatie door
middel van een harsinjectie.
✓ Ruitvervanging
Bij ruitvervanging heb je geen eigen risico als
een door een Mercedes-Benz Assuradeuren
B.V. goedgekeurde Mercedes-Benz reparateur
de ruitvervanging uitvoert. Indien je de ruit laat
vervangen door Carglass dan geldt er een eigen
risico van € 68,- per gebeurtenis. Bij overige
reparateurs geldt er bij ruitvervanging het
eigen risico wat op het polisblad vermeld staat.
✓ Inbraak / diefstal

Diefstal of total loss

Schade door diefstal, inbraak en/of poging
daartoe, zijn verzekerd. Hierbij gelden eisen
aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van
het type auto.
✓ Schade aan eigen auto

De schade aan je eigen auto is verzekerd.
Ook als het jouw eigen schuld is.
✓ Vervangend vervoer

Reparatie

Je krijgt een vervangende auto voor maximaal
30 dagen vanaf de datum van de schade
wanneer je auto niet kan worden gebruikt door
diefstal of total loss. Bij een schadereparatie
heb je recht op vervangend vervoer voor de
technische reparatieduur.

Wat is niet verzekerd?

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!

Waar ben ik gedekt?

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer en hoe betaal ik?

Beloning bij geen schade

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Hoe zeg ik mijn contract op?
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