Werkgeversaansprakelijkheid (WEGAS)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:
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Product:

Verkeersschade voor werknemers

DLWLQIRUPDWLHGRFXPHQWJeeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand
wel en niet verzekerd is

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade van de werknemer door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens
verkeersdeelname.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de
werkgever voor door werknemers geleden personen- en
zaakschade door een ongeval. Dit ongeval moet plaatsvinden in de
uitoefening van werkzaamheden tijdens het besturen van een
motorrijtuig of als op een andere manier aan het verkeer wordt
deelgenomen.
Verzekerd bedrag
Het maximale verzekerde bedrag kunt u terugvinden op het
polisblad.
Wie zijn verzekerd?
De verzekering dekt de schade van degenen die werken voor de
verzekerde werkgever zoals werknemers, uitzendkrachten en
ingeleend personeel.
Schade aan het motorrijtuig
Casco-schade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd.
Uitsluitend komt voor vergoeding in aanmerking het verlies aan
korting wegens schadevrij rijden gedurende maximaal twee jaar en
het eventuele eigen risico. Voor schade aan het motorrijtuig geldt
een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade bij rijden zonder rijbewijs,
door misbruik van alcohol of drugs en schade die is ontstaan
tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden van snelheidsritten en wedstrijden
Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of
bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet
of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook
niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een
atoomkernreactie.
Extra informatie
Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog,
gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er een andere verzekering die de schade dekt? Dan moet
de schade eerst daar verhaald worden. Betalen zij niet? Dan
kan de schade bij ons worden geclaimd.
Eigen risico
Er is geen eigen risico van toepassing, met uitzondering van
schade aan een motorrijtuig. Daarvoor geldt een eigen risico van
€ 1.000,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering is van kracht binnen Europa en in de landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt of u heeft schade, dan 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 eenmaal per jaar betaalt of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso. U kunt het bedrag
ook zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering na het eerste jaar opzeggen met een opzegtermijn
van 1 maand. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail.
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