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Autoverzekering

Een zakelijke autoverzekering is een verzekering voor de auto die u gebruikt voor uw eigen bedrijf. U
gebruikt uw auto voor uw eigen bedrijf als u bijvoorbeeld klanten bezoekt. Als u dezelfde auto vaker privé
dan zakelijk gebruikt dan moet u alsnog uw auto zakelijk verzekeren. Andersom is bij een zakelijke
autoverzekering privégebruik wél meeverzekerd. Maakt u dus zakelijk gebruik van een auto? Dan moet u
een zakelijke autoverzekering afsluiten.
Wat is er verzekerd?
De Autoverzekering stelt u zelf samen:
• Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering is wettelijk verplicht voor alle auto’s en
bedoeld voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen.
• WA + Beperkt Casco. Hiermee verzekert u ook schade aan de auto zelf in een aantal gevallen.
Bijvoorbeeld schade door diefstal, brand en storm en ruitschade. Schade aan uw auto door een
aanrijding valt niet hieronder.
• WA + Volledig Casco. Bij deze meest uitgebreide verzekering krijgt u ook een vergoeding voor
schade aan uw auto door een aanrijding, ook als die aanrijding uw eigen schuld is.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Welke aanvullingen zijn er?
• Ongevallenverzekering voor Inzittenden. Bij deze verzekering betalen wij een vast bedrag als de
bestuurder of een van de inzittenden van uw auto blijvend invalide wordt of overlijdt door een
ongeluk in het verkeer.
• Schadeverzekering voor Inzittenden. Raakt de bestuurder van uw auto betrokken bij een ongeval?
Of hebben de passagiers in uw auto schade? Deze verzekering vergoedt deze schade, ook van de
bestuurder. Niet alleen letselschade, maar ook schade aan spullen.
• Rechtsbijstandverzekering. Krijgt u te maken met een conflict door uw auto? Bijvoorbeeld met de
tegenpartij bij een ongeluk? Dan heeft u met deze verzekering recht op juridische hulp bij dit
conflict.
• Pechhulp. Hulp bij pech onderweg in Nederland en/of in het buitenland. De verzekeraar zorgt
voor reparatie ter plekke of zo nodig vervangend vervoer. Standaard bent u ook verzekerd van
pechhulp in uw eigen woonplaats.
Wat is er niet verzekerd?
Voor elk van de verzekeringen die u kiest, geldt dat niet altijd alles verzekerd is. Maar in sommige situaties
betaalt de verzekeraar nooit.
• Bijvoorbeeld als de auto werd bestuurd door iemand die dat niet mocht, omdat hij of zij geen
geldig rijbewijs had.
• Of bij schade die u met opzet veroorzaakt.
• Net als wanneer u de auto niet gebruikte zoals u bij de verzekeraar heeft opgegeven. Omdat u er
bijvoorbeeld snelheidswedstrijden mee heeft gereden.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
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