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De volledige informatie over het product vindt u in de precontractuele en contractuele documenten.  

Wat voor soort verzekering is dit?  
Deze verzekering dekt het financiële verlies dat u mogelijk oploopt als gevolg van accidentele schade of diefstal van een gehuurd 
voertuig in overeenstemming met de voorwaarden van de autoverhuurovereenkomst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Wat is verzekerd? 
 

� Verzekering Terugbetaling Eigen Risico:  

Als u geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk bent voor een ongeval onder de 

voorwaarden van de autoverhuurovereenkomst of in het geval van diefstal van het 

gehuurde voertuig, zal het autoverhuurbedrijf u het eigen risico in de 

autoverhuurovereenkomst factureren. Het doel van de dekking onder deze Groepspolis 

is om dit eigen risico terug te betalen.  Slechts één Eigen Risico wordt gedekt tijdens uw 

dekkingsperiode onder deze Groepspolis. 

 

Het volgende wordt gedekt: 

� Materiële schade aan de Huurvoertuigcarrosserie en schade aan de bumpers van 

het huurvoertuig (krassen, deuken) als gevolg van een Ongeval of Diefstal, inclusief 

de accessoires (radioantenne, ruitenwissers, sloten, achteruitkijkspiegels en 

buitenspiegels).  

� Dak. 

� Verwerkingsvergoedingen voor leveranciers met betrekking tot schade of diefstal 

van auto's. 

 

De Dekking is van toepassing volgens de voorwaarden voor de Eigen Risico’s 
onder de Voertuigverhuurovereenkomst  
 
De tussenkomst van de Verzekeraar is beperkt tot de bedragen aangegeven in 
de tabel met garanties. 

Reisverzekering 
Document met informatie over verzekeringsproducten 

Bedrijf Europe Assistance S.A.                                     Product: Polis Verzekering Terugbetaling Eigen Risico   

EUROPE ASSISTANCE is gevestigd te Promenade de la Bonnette, 1, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder het nummer 51 366 405 en goedgekeurd door de 
Franse toezichtautoriteit (ACPR - 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 , Frankrijk), onder het nummer 4021295. Deze Collectieve Verzekeringspolis is onderschreven door de Ierse dochteronderneming EUROP 
ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op de 4e verdieping, 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Ierland, D01 N5W8, en is geregistreerd in het Ierse bedrijvenregister onder het nummer 907089. 

 

 Wat is niet verzekerd? 

� In het geval dat een Ongeval met een 

geïdentificeerde dekking door derden onder de 

Groepspolis niet beschikbaar is, omdat het 

Eigen Risico aan U moet worden terugbetaald 

door het Autoverhuurbedrijf nadat de 

verzekeraar van de derde die verantwoordelijk 

is voor het Ongeval de vergoeding op zich heeft 

genomen van het verliesgebeuren. 

� Deze verzekering voor Eigen Risico dekt de 

volgende voertuigen  niet: 

� Voertuigen geproduceerd onder de 

handelsmerken Aston Martin, Ferrari, 

Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls 

Royce, Bentley, Bricklin, Cadillac Fleetwood 

Limousine, Daimler, Delorean, Excalibur, 

Jensen, McLaren, Maybach, 

� Sport- of luxevoertuigen die worden gehuurd 

bij autoverhuurbedrijven die gespecialiseerd 

zijn in de verhuur van deze voertuigen, 

� Voertuigen waarvoor de productie is gestopt 

voor commerciële voertuigen, 

� Voertuigen van tien jaar of ouder, 

� Voertuigen van meer dan 3,5 ton, 

� Motorfietsen en twee- of driewielige 

voertuigen,  

� Caravans, kampeerauto's, elektrische 

voertuigen en voertuigen die zonder rijbewijs 

kunnen worden bestuurd,  

� Quads (motorvoertuigen op drie of vier wielen). 

  Zijn er uitzonderingen op de dekking? 
Algemene uitzonderingen  
Schade veroorzaakt door het volgende is uitgesloten van de dekking onder de Groepspolis: 

! andere administratieve heffingen dan de Verwerkingsvergoedingen voor de Leverancier in verband met de Schade of Diefstal onder de 

Voertuigverhuurovereenkomst (kosten van immobilisatie, verlies van recht van genot, kosten als gevolg van waardeverlies van het voertuig, 

schoonmaakkosten en Sleepkosten), 

! de wielen en banden en het glas dat deel uitmaakt van het huurvoertuig (voorruiten, ramen, zowel rijramen als achterruiten, zonnedak, 

signaallichten en achterlichten, buitenspiegels) en koplampen, 

! Het onderstel van het Huurvoertuig, 

! de kosten die geen betrekking hebben op de reparatie of vervanging van het huurvoertuig, inclusief maar niet beperkt tot verkeersboetes, 

belastingen of administratiekosten, 

! mechanische defecten van het huurvoertuig,  
! computerdefecten van het huurvoertuig, 

! het gebruik van het huurvoertuig voor zakelijke of commerciële doeleinden (d.w.z. voor vergoeding van het vervoer van personen of zaken), als 

een taxivoertuig (inclusief UBER of een ander samenwerkingsplatform van hetzelfde type), of als een koeriervoertuig, 

! opgelopen schade van de koppeling, het stuurmechanisme, de transmissie, de versnelling, remmen, centrale vergrendeling, batterij en motor van 

het Huurvoertuig, 

! slijtage van het Huurvoertuig, 

! reeds bestaande schade met betrekking tot het Huurvoertuig op de datum waarop de Voertuigverhuurovereenkomst  is begonnen, 

! een gebeurtenis die plaatsvindt nadat de autoverhuurovereenkomst is beëindigd, 

! fabricagefouten, 

! schade aan het interieur van het huurvoertuig die niet het gevolg is van diefstal of een ongeval (met name ongelukken veroorzaakt door dieren 

die u onder uw hoede hebt of door een sigaret of sigaar), 

! Uw zelfmoord of Uw poging tot zelfmoord,  

! elke illegale of criminele handeling (of het gebruik van vuurwapens) door u, 

! een Natuurramp, 
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   Waar ben ik gedekt?  
� Deze verzekeringspolis dekt de verzekerde in alle landen waar u gebruik kunt maken van het Huurvoertuig, in overeenstemming met 

de Voertuigverhuurovereenkomst . 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 
• Betalen van de premie  

• Voldoen aan alle voorwaarden en criteria voor het besturen, zoals bepaald in de Voertuigverhuurovereenkomst , 

• Een Huurauto-overeenkomst hebben ondertekend, inclusief de ondertekening van een verzekeringspolis die schade dekt (d.w.z. 

dekking van burgerlijke aansprakelijkheid aan derden of alle risicodekking inclusief de schade aan het Huurvoertuig en de dekking 

van de burgerlijke aansprakelijkheid) en diefstal met betrekking tot het Huurvoertuig dat een hoeveelheid Eigen Risico laat die door 

u wordt gedragen in geval van schade of diefstal geleden door het Huurvoertuig, 

• Respecteren van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de Voertuigverhuurovereenkomst  is 

ondertekend en in het land waar het Huurvoertuig wordt gebruikt, 

• Het Huurvoertuig besturen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Voertuigverhuurovereenkomst . 

• De nodige documenten doorsturen als u een compensatieverzoek doet. 

 Wanneer en hoe worden de betalingen uitgevoerd? 
Het premiebedrag wordt medegedeeld aan de Inschrijver vóór de Inschrijving en omvat de van toepassing zijnde belastingen en kosten. Het 

wordt door de geaccepteerde betalingsmethoden aan de Verzekeraar uitbetaald bij de Inschrijving.  

 

  Wanneer begint de dekking en wanneer eindigt deze? 

U bent gedekt wanneer u het Huurvoertuig in bezit neemt op basis van uw betaling van het activeringsbedrag aan de Groepspolishouder als 

de dekking op dezelfde dag of voordat de Voertuigverhuurovereenkomst is gesloten wordt gekocht.  

 

Als de dekking wordt geactiveerd nadat de Voertuigverhuurovereenkomst  is gesloten, begint de dekking op de dag van activering van de 

dekking onder de Groepspolis, afhankelijk van uw betaling van het activeringsbedrag aan de Groepspolishouder. 

 

De dekking heeft dezelfde einddatum als de Voertuighuurovereenkomst met een limiet van 3 maanden. 

 Hoe kan ik het contract annuleren?  

De inschrijver heeft het recht om zijn inschrijving in te trekken als het abonnement meer dan 30 dagen vóór de vertrekdatum is aangekocht en 

als de dekkingstermijn langer is dan een maand, met onmiddellijke ingang zodra de terugtrekking is aangemeld. 

In dit geval kunt u zich binnen de 14 dagen na de startdatum van de inschrijving terugtrekken. 

  Zijn er uitzonderingen op de dekking? 
Algemene uitzonderingen  
Schade veroorzaakt door het volgende is uitgesloten van de dekking onder de Groepspolis: 

! het besturen van het Huurvoertuig buiten de Openbare Wegen, op onverharde wegen, gebruik van rivierkruisingen of in zones waar verkeer van 

motorvoertuigen niet is toegestaan of verboden, alsmede misbruik van het Huurvoertuig, 

! inbeslagname, verwijdering of vernietiging van het Huurvoertuig door de politie of plaatselijke autoriteiten; 

! besturing door een onbevoegde bestuurder van het Huurvoertuig (een persoon die niet is aangewezen als bestuurder in de autoverhuurovereenkomst), 

! het gebruik door U van illegale drugs, andere soortgelijke substanties, en geneesmiddelen die niet zijn voorgeschreven door een gediplomeerd arts of een 

alcoholgehalte in de bloedbaan dat hoger is dan toegestaan door de lokale wetgeving, 

! door burgeroorlogen of buitenlandse oorlogen, al dan niet verklaard, rellen, betogingen, opstanden, vastgesteld of verondersteld terrorisme, stakingen, 

! het gebruik van het Huurvoertuig bij een ontvoering, wapenhandel, opstand, onlusten of enige andere gebeurtenis die een gevaarlijke situatie impliceert, 

! door uw vrijwillige deelname aan weddenschappen, misdaden, oproer, gevechten of agressies van welke aard dan ook (behalve in het geval van legitieme 

zelfverdediging), 

! door de civiele of militaire gevolgen van ioniserende straling of radioactieve besmetting door nucleaire brandstof, radioactieve, toxische of explosieve 

effecten als gevolg van wapens of apparaten die ontworpen zijn om te ontploffen door wijziging van de kernstructuur van het atoom of met andere 

gevaarlijke stoffen, 

! Ongevallen die optreden tijdens voertuigrally's, inclusief toeristische of officiële wedstrijdrally's. 


