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Product:

Bandenverzekering

Dit informatiedocument bevat een samenvatting van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van de verzekeringspolis.
Specifieke verzoeken of behoeften worden hierin niet in aanmerking genomen. De volledige productinformatie is
opgenomen in de Algemene voorwaarden.

Wat voor soort verzekering is dit?
De Bandenverzekering is een verzekering die onopzettelijke schade aan banden en/of lichtmetalen velgen dekt naargelang
de door u gekozen dekking en de door u gekozen optie, zoals beschreven in dit document en in de Algemene voorwaarden.

Waarvoor bent u verzekerd?
De aangevinkte dekkingen worden
automatisch verleend in het contract, ongeacht
de bij de intekening gekozen optie:
Kosten van vervangende band(en), als uw
band economisch of technisch onherstelbaar
is. Dit wordt uitgebreid naar een extra set
banden op dezelfde as, verzekerd binnen de
polis;
Indien het slijtageverschil tussen de
genoemde extra band en de vervangende
band indruist tegen de
verkeersveiligheidsbeleid van Nederland.
Basis:
€ 150 maximaal per vervangende band voor
de kosten van vervangende band(en), als uw
band economisch of technisch onherstelbaar
is;
Standaard:
Basis + reparatiekosten Band(en). € 30
maximaal per reparatie van elke band voor
reparatiekosten band(en);

Wat wordt niet gedekt?
U bent niet gedekt in de volgende
omstandigheden:
U bent niet woonachtig in Nederland.
U heeft nieuwe Banden of een Nieuw
Voertuig gekocht binnen de laatste 30
(dertig) dagen na aankoop van deze Polis.
De band (en) is / zijn gemonteerd op een
voertuig voor commercieel gebruik.
Vervangende banden van meer dan € 150 en
reparatiekosten van banden boven de door
bij intekening gekozen limiet van
schadevergoeding.

Gelden er beperkingen ten aanzien
van de dekking?
We dekken geen verlies voortvloeiend uit of bij:

Premium:
Standaard +

Auto-ongevallen;

- Uitlijning, Uitbalanceren en Monteren.
Reparatiekosten Lichtmetalen velgen
inclusief afvlakking.

Oneigenlijk gebruik van banden;

€ 250 maximaal per band voor uitlijning,
uitbalancering en montagekosten en € 150
maximaal per band voor reparatiekosten van
lichtmetalen velgen inclusief afvlakking.

Racen of sportactiviteiten;

Slecht gemonteerde banden;
Slijtage en corrosie;
Uw nalatigheid en/of opzettelijke acties;
Fabricagefouten;
Oorlog, stakingen en civiele onrust en door
een natuurramp;
Voor de kosten van vervanging, reparatie,
uitlijning, balancering en montage of
reparatie van lichtmetalen velgen, als dit niet
werd uitgevoerd door een erkende
reparateur.

Voor reparatiekosten, tenzij u hebt
ingetekend op de opties Standaard of
Premium van deze polis;
Voor uitlijnings-, uitbalancerings- en
montagekosten en reparatiekosten van
lichtmetalen velgen, tenzij u hebt
ingetekend op optie Premium van deze
polis;
Alle andere financiële verliezen of schade die
u mogelijk lijdt als gevolg van schade aan de
band(en) of lichtmetalen velgen;
Als uw band/en of lichtmetalen velgen
beschadigd zijn door een gebeurtenis die als
niet onopzettelijk wordt beschouwd
Als U geen bewijs kunt leveren van de
vernietigde band.

Waar wordt u gedekt?
U wordt gedekt in Nederland en de landen die worden vermeld in het internationale stelsel van de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Wat zijn uw verplichtingen?
Verplichtingen bij ingang van de polis
Het waarheidsgetrouw beantwoorden van mogelijk door de verzekeraar gestelde vragen.
Het verstrekken van alle documenten die mogelijk door de verzekeraar worden gevraagd.
Het betalen van de in het contract vermelde verzekeringspremie.
Verplichtingen tijdens de looptijd van de polis
Het onmiddellijk doorgeven van wijzigingen van uw adresgegevens of uw hoofdverblijfplaats tijdens de looptijd
van deze verzekeringspolis.
Het betalen van de in de Algemene voorwaarden vermelde verzekeringspremie.
Verplichtingen in het geval dat u een schadeclaim indient
Contact opnemen met een Erkende Reparateur.
De verzekerde gebeurtenis moet binnen 10 dagen na de ontdekking ervan worden gemeld (d.w.z. zonder
aanrekenbare aarzeling).
Het door de verzekeraar verstrekte schadeaangifteformulier moet worden ingevuld en worden ingediend via Mijn
Account: www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account.
De relevante documenten moeten worden verstrekt, met inbegrip van een kopie van de originele aankoopbon(nen)
van de gekochte Band(en) of het kentekenbewijs in het geval u de band op een nieuw voertuig verzekert; een
kopie van de originele aankoopbon van de vervangende Band(en); een bewijs van een erkende reparateur; foto's
van de beschadigde Band(en) en/of lichtmetalen velgen met vermelding van het serienummer.
U of uw erfgenamen zijn verplicht de verzekeraar bij te staan bij de controle en de beoordeling van uw
gebeurtenis door alle gevraagde informatie te verstrekken.

Wanneer en hoe betaalt u?
Uw verzekeringspremie wordt in één keer afgeschreven door het tijdens de intekening gekozen betaalmiddel en de
betaling van de eerste verzekeringspremie is vereist bij de voltooiing van het intekeningsproces.
Betalingen kunnen worden verricht met een creditcard/betaalkaart, al naargelang het gekozen betaalmiddel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking gaat in op de door u bij het intekenen gekozen datum en heeft een looptijd van 12 maanden, tenzij de
polis door een van beide partijen wordt beëindigd overeenkomstig de in de Algemene voorwaarden vermelde
bepalingen.
Deze polis heeft geen verlengingsoptie.

Hoe annuleert / beëindigt u uw polis?
De Bandenverzekering kan worden geannuleerd of beëindigd door het sturen van een aangetekende brief. U kunt
ook het formulier in het Vragen-gedeelte van de website invullen:
www.psa-insurance-solutions.nl/vragen-contact.
U kunt uw polis annuleren zonder een reden op te geven gedurende de bedenktijd, dat wil zeggen de periode van
dertig (30) volledige kalenderdagen vanaf de ingangsdatum of vanaf de dag van ontvangst van de polis en de
Algemene voorwaarden na de ingangsdatum.
U kunt uw polis ook op elk gewenst moment in de toekomst beëindigen zonder opgave van redenen.

