
REALE VERZEKERINGEN

AUTOVERZEKERING

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET VERZEKERINGSPRODUCT

BEDRIJF: Verzekeringsmaatschappij "Reale Seguros Generales, SA", Spanje (autorisatienummer: C-0613)

PRODUCT: Auto Reale Polis (302) - 1e Categorie

Dit document bevat beknopte algemene voorbereidende informatie over het verzekeringsproduct. De volledige precontractuele of contractuele

informatie over het product zal in andere documenten aan de klant worden verstrekt. Als u meer informatie wilt, kunt u deze raadplegen op

onze pagina www.reale.es, in het gedeelte over dit product.

Waaruit bestaat dit type verzekering?

Motorrijtuigenverzekering

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Verzekerde hoofdgaranties (verzekerd bedrag zoals

overeengekomen in contractuele voorwaarden):

De belangrijkste uitgesloten risico's zijn:

Verplichte WA-verzekering (tot wettelijke limiet)

Vrijwillige aansprakelijkheid (tot € 50.000.000)

Juridische bijstand: bedrag vrije keuze van advocaat (tot € 1.500)

Schadeclaim: bedrag vrije keuze advocaat (tot € 1.500)

De belangrijkste optionele garanties zijn:

Beroepsmiddelen boetes

Invordering particulier rijbewijs (tot € 600)

Invordering professioneel rijbewijs (tot € 1.500)

Cursussen voor puntenherstel

Zelf veroorzaakte schade

Bedrag per gebeurtenis voor rekening van verzekerde (tot €

1.200)

Schade door aanrijding met dieren

Brand

Glasschade

Diefstal (gedeeltelijk en geheel)

Totaal verlies

Hagelschade

Bagagedekking (tot € 300)

Schoonmaakkosten (tot € 300)

Ongevallen:

Overlijden (tot € 90.000)

Blijvende invaliditeit (tot € 90.000)

Medische bijstand

Overlijden van inzittenden (tot € 7.500)

Reisbijstand

Met vervangend voertuig

Accessoires (tot 20% van de voertuigwaarde)

Omstandigheden die niet gezien worden als verkeersfeiten:

Deelname aan sportevenementen, uitvoering van

industriële/agrarische taken

Verkeer in gebieden waar de verkeerswetgeving niet van

toepassing is

Gebruik van het voertuig als instrument voor het plegen van

opzettelijke misdrijven

Schade aan bestuurder, tenzij de dekking van ongevallen voor de

bestuurder is overeengekomen.

Schade aan het verzekerde voertuig, behalve wanneer zelf veroorzaakte

schade in de verzekering is opgenomen.

Schade aan eigendommen van de verzekerde partij, bestuurder en

eigenaar van het verzekerde voertuig.

Schade veroorzaakt terwijl het voertuig is gestolen.

De belangrijkste beperkingen zijn:

Zijn er beperkingen wat betreft de dekking?

Schade veroorzaakt door opzettelijk gedrag van de bestuurder, eigenaar

of verzekerde.

Schade veroorzaakt tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs,

verdovende middelen of psychotrope stoffen.

Schade veroorzaakt door een aansprakelijke derde partij.

Schade veroorzaakt door een persoon die niet over het juiste rijbewijs

beschikt.

Schade veroorzaakt wanneer de premie voor het contract niet betaald is.



Waar ben ik gedekt?

Beroep instellen tegen boetes, invordering rijbewijs, cursussen voor puntenherstel, schade door aanrijding met dieren, bagagedekking en

schoonmaakkosten: dekking in Spanje.

Overige garanties: dekking in Spanje, lidstaten van de Multilaterale Garantieovereenkomst tussen bureaus van nationale verzekeraars.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Opgave, ook gedurende de looptijd van het contract, van alle bekende omstandigheden die de risicoinschatting kunnen beïnvloeden.

Ondertekening van de overeenkomst.

Betaling van de verzekeringspremie.

Melden van het ontstaan van het ongeval/de schade bij de verzekeraar binnen een termijn van maximaal 7 dagen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

De verzekeringspremie is een geldbedrag dat de verzekerde partij moet betalen in overeenstemming met de in het contract overeengekomen

omstandigheden. Afhankelijk van de overeengekomen betalingswijze kan de premie jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks betaald moeten

De premie moet worden betaald bij de ondertekening van het contract.

De betaling van de premie moet plaatsvinden via uw bank of volgens de alternatieve methoden die in het contract worden vermeld.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het contract komt tot stand door ondertekening ervan.

Het contract treedt in werking op de dag die is aangegeven als ingangsdatum, nadat deze tot stand is gekomen en met de ontvangst van de

eerste premiebetaling.

Het contract eindigt op de dag aangegeven als einddatum. En wordt automatisch verlengd voor de periode van één jaar, tenzij anders

overeengekomen; en vervolgens aan het einde van elk jaar.

Het contract kan jaarlijks op de einddatum worden opgezegd door de verzekeraar hier minimaal een maand van tevoren schriftelijk van op de

hoogte te stellen.

Hoe kan ik het contract opzeggen?
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Dit document moet gezien worden als beknopte algemene voorbereidende informatie over het verzekeringsproduct, en heeft niet het karakter van een verzekeringsvoorstel, noch suggereert het dat er

enig contractueel aanbod wordt uitgebracht, en de informatie die erin opgenomen is kan op elk moment om technische redenen of marktgerelateerde redenen worden gewijzigd
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