
Personenautoverzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Intermed Verzekeringen, vergunning: 12040152 (NL)

Product: Particuliere personenautoverzekering WA + Casco (Intermed-Pool) versie 2019.02

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/intermed-pool/.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA + Casco (ook wel All Risk genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd

voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat u tegen een paaltje reed.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Wij keren onder andere niet uit als de schade op-

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto zettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is

verzekerd is. veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van

een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet

verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder

Aansprakelijkheid (WA) rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen

of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk

verplichte verzekering. Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade (inclusief smartengeld) of schade aan

Diefstal of total loss spullen van u, de bestuurder of passagiers verzekert

u met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) of

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de Ongevallen inzittendenverzekering (O.I.). Met de

nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoop- Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u

waarde.Dit is afhankelijk van de door u gekozen niet alleen bij juridische conflicten in het verkeer.

dekking en de ouderdom van de auto.  

 Reparatie door aangesloten herstelbedrijf

Reparatie Laat u uw schade aan uw auto repareren via een

 schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de schadeherstelnetwerk? Dan heeft u meestal geen

auto technisch of economisch total loss is. In die eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een ver-

gevallen vergoeden wij de waarde van de auto vangende auto en uitgebreide garantie.

minus de waarde van de restanten.

Eigen risico

Extra informatie

Het standaard eigen risico bedraagt € 130,- per 

Met technisch total loss van de auto bedoelen wij gebeurtenis.

dat de auto technisch niet meer in staat is om vei- Blijkt de schade aan de auto veroorzaakt te zijn

lig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onver- door een bestuurder van de auto die jonger is

antwoord is. Met economisch total loss bedoelen dan 24 jaar, dan geldt er een extra eigen risico

wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het ver- van € 270,-.

schil tussen de waarde van de auto direct voor de

gebeurtenis en de waarde van de restanten na Extra informatie

de gebeurtenis.

Bij ruitschade gelden mogelijk andere eigen 

risico's; zie bij Ruitschade.

Schade door brand en natuur Ook bij andere schade aan uw auto kan er

sprake zijn van andere eigen risico's; zie bij

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, Reparatie door aangesloten herstelbedrijf.

overstroming of aanrijding met een dier is ver-

zekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/-vervanging vergoed als u

dit laat doen via een schadeherstelbedrijf dat is

aangesloten bij ons schadeherstelnetwerk.

Voor ruitreparatie heeft u in dat geval geen eigen

risico. In geval van ruitvervanging bedraagt het

eigen risico € 65,-.

Extra informatie

Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan heeft u

bij ruitreparatie en bij ruitvervanging een eigen

risico van€ 130,-.



Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak

is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de

beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type

auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als

het uw eigen schuld is.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen vervangend vervoer,

repatriëring en noodreparaties

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen

na een ongeval.

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende

invaliditeit of overlijden van inzittenden door een

verkeersongeval. U kunt kiezen uit verschillende

verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden

en hun spullen bij een verkeersongeval met de

verzekerde auto. Is de schade door een andere

verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen

van uw schade die is ontstaan tijdens deelname

aan het verkeer met uw auto. Of rechtsbijstand bij

een juridisch meningsverschil over de vergoeding

of reparatie van een schade die verhaald wordt.

Of bij een strafzaak.

Keuze: aankoopwaarderegeling

Met deze dekking verzekert u gedurende 36

maanden het aankoopbedrag van uw 2e hands

gekochte auto.

Keuze:verlengde nieuwwaarderegeling

Met deze dekking kunt u de standaard nieuw-

waarderegeling van 12 maanden verlengen naar

36 maanden.

Kortingen

Verzeker uw tweede auto of de auto van uw 

partner (waarmee u samenwoont) met dezelfde

schadevrije jarenkorting die u voor uw eerste 

auto krijgt.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op uw Groene Kaart staan en die niet zijn

doorgestreept.



Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voor-

komen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Standaard betaalt u de premie per jaar. U kunt tegen een premietoeslag kiezen om de premie per maand, per kwartaal of

per halfjaar te betalen. Betalen kan ook via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting kan oplopen tot maximaal 75%.

Extra informatie

Als u schade claimt, dan komt de korting (deels) te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de ver-

zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks 

bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


