Aanhangerverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Aanhangwagen WA

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 u met uw aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of bagagewagen) aan anderen veroorzaakt.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw
aanhanger verzekerd is.

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u geen geldig
rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van
alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of
vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door
onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals
overbelasting)

Aansprakelijkheid (WA)
U bent verzekerd als u en/of verzekerden
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
personen en/of zaken, met inbegrip van daaruit
voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door uw
aanhanger. Het verzekerd bedrag bedraagt
€ 500.000.
Extra informatie
U bent alleen verzekerd op het moment dat uw
aanhanger is losgekoppeld van het trekkende
motorrijtuig en daarna veilig buiten het verkeer tot
stilstand is gebracht.

Hulpverlening na een ongeval
Is uw aanhanger beschadigd? En kunt u niet verder
rijden met de aanhangwagen? Schakel dan onze
alarmcentrale in die staat vermeld uw groene kaart.
Dan vergoeden wij de kosten van de hulpverlening.
Extra informatie
Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen
of het vervoer van de aanhangwagen en de
eventuele lading. Bij schade in het buitenland
vergoeden wij ook de huur van een vervangende
aanhanger.

Extra informatie
Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt?
Dan vergoeden wij de schade wel aan de
benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de
schade op u te verhalen. In dat geval moet u de
schade aan ons terugbetalen.

Diefstal of total loss
Niet verzekerd.
Reparatie
Niet verzekerd.
Lading aanhangwagen
Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Geen

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt een verkeersongeval in alle landen (die niet zijn doorgekruist) zoals vermeld op de Groene kaart welke is
afgegeven bij uw motorrijtuigverzekering. Ieder jaar ontvangt u een nieuwe Groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaald. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt onder andere in de volgende gevallen:
eigendomsoverdracht, totaal verlies na schade/diefstal, stalling in het buitenland, opzegging door u of ons. Ook wanneer de premie
niet op tijd betaald wordt, bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op onze website.

Version 1, 22-06-2020, Bekijk online: verzekeringskaarten.nl/hkassuradeuren/aanhangerverzekering-wa
© Verbond van verzekeraars, www.vanatotzekerheid.nl

