Schadeverzekering voor Inzittenden VMQ 160-04
Wat is wel en niet gedekt door deze schadeverzekering inzittenden?



Wat is een schadeverzekering
inzittenden?
De SVI-Plus voor motorrijtuigen biedt bij een ongeval
dekking voor de schade aan de bestuurder en
inzittenden van het verzekerde voertuig.



Voor wie?



Materiële schade



Uitkering bij invaliditeit

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd. De
werkgever kan op de SVI-Plus zijn werknemers
collectief verzekeren tegen alle risico's in het verkeer.

Extra informatie
De schadeverzekering inzittenden dient ervoor om
ongedekte schade van andere verzekeringen op te
vangen. De bestuurder is bijvoorbeeld niet verzekerd
onder de eigen autoverzekering!



Letselschade



Overlijden



We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden
(zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide?
Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet
meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke
hulp.

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een
ongeval? Dan is er verzekeringsdekking voor de
financiële gevolgen daarvan.

Extra informatie

Wij vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in
de auto.

De dekking bij invaliditeit regelt schade door gemiste
inkomsten, mits ook een medisch vast te stellen letsel
is ontstaan.

Extra informatie

Tevens zijn begrafeniskosten meeverzekerd tot
maximaal EUR 7.500,-.

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en
nooit meer helemaal geneest.

Wanneer keren wij uit?

Wanneer keren wij niet uit?

Deze verzekering zorgt voor volledige
schadevergoeding bij een ongeval. Dit is onafhankelijk
van aansprakelijkheid. Het is een zogenaamde
vangnetdekking.



Extra informatie




Smartengeld



Extra: speciaal kenmerk

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

We vergoeden smartengeld voor immateriële schade.
Dit is letselschade bijvoorbeeld door pijn en verdriet.

In collectieve SVI-Plus zijn ongevallen van
medewerkers bij woon- en werkverkeer meeverzekerd.

Extra informatie
Ook hele bijzondere risico's zijn uitgesloten.
Bijvoorbeeld schade tijdens racen. Of meer personen in
de auto dan het aantal zitplaatsen.

Over de vangnetdekking: De schade die geheel of
gedeeltelijk op een andere verzekering betaald wordt,
valt niet onder de vangnetdekking.

Geld, cheques, creditcards

Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een
bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld
door misbruik van alcohol of drugs.



Keuze: schade aan auto



Keuze: let op



Maximale vergoeding

Schade aan de auto is alleen verzekerd bij de
collectieve dekking voor werkgevers.

De privé SVI-Plus kan alleen in combinatie met de auto
afgesloten worden.

We vergoeden maximaal het bedrag dat is gekozen en
dat op het polisblad staat vermeld. Meestal is dit EUR
1.000.000,00.



Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de
polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat
dan aan ons. Na het eerste jaar kunnen particulieren de
verzekering dagelijks opzeggen.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.vanatotzekerheid.nl) staat uitgebreid waarvoor iemand wel
en niet is verzekerd.
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