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Dit informatiedocument bevat een samenvatting van de belangrijkste dekkingen 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?
Een excedentverzekering is een verzekering die het eigen risico dekt dat door uw motorvoertuigverzekeraar in rekening
wordt gebracht op het voertuig wanneer er zich een ongeval voordoet. Dit is een all-riskverzekering, wat betekent dat u
verzekerd bent voor elke oorzaak die leidt tot de verzekerde gebeurtenis zoals beschreven in dit document en in de
Algemene voorwaarden.

Waarvoor bent u verzekerd?
We dekken het eigenrisicobedrag dat door
uw motorvoertuigverzekeraar op het
voertuig in rekening wordt gebracht in het
geval van een ongeval binnen het
geografische gebied.
Uw vergoeding is onderworpen aan:
Het maximale bedrag dat wordt vermeld in
de door u gekozen tabel OF;
Het door uw autoverzekeraar in rekening
gebrachte eigen risico. Het laagste bedrag
van beide is van toepassing, de vergoeding
blijft beperkt tot een (1) schadeclaim per
verzekeringsperiode.

Wat wordt niet gedekt?
U bent niet gedekt in de volgende
omstandigheden:
U bent niet woonachtig in Nederland.
U bent 1 jaar verzekerd geweest en u heeft
minimaal een schadeclaim ingediend in dit
jaar.
Het verzekerde voertuig wordt niet gedekt
door een aansprakelijkheidsverzekering,
brand-, diefstal- of schadeverzekering.
Het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor
commerciële doeleinden.
Het eigenrisicobedrag is hoger dan de limiet
van schadevergoeding.
Uw autoverzekeraar heeft geen eigen risico
in rekening gebracht.
Het ongeval heeft betrekking op uw banden
en/of voorruit.

Gelden er beperkingen ten aanzien
van de dekking?
We dekken geen verlies voortvloeiend uit of
indien:
De bestuurder van het verzekerde voertuig
onder invloed is van alcohol, verdovende
middelen, softdrugs of niet-voorgeschreven
geneesmiddelen zoals wettelijk bepaald in
het geografische gebied.
Het ongeval of het eigen risico niet wordt
gedekt door uw motorvoertuigverzekeraar.
Het ongeval of het eigen risico plaatsvindt
buiten het geografische gebied.
Het ongeval of het eigen risico plaatsvindt
buiten de verzekeringsperiode.

Het ongeval of eigen risico van welke aard
ook direct of indirect, geheel of gedeeltelijk
het gevolg is van enige handeling of
nalatigheid die bewust, onwettig of nalatig is
uwerzijds.
Het ongeval of het eigen risico plaatsvindt
tijdens sportwedstrijden van om het even
welke aard.
Het voertuig gebruikt is voor het vervoer van
goederen of personen tegen betaling.
Bij zelfmoord of poging tot zelfmoord.
In het geval van een valse schadeclaim niet
vergezeld van een geldig en goed
onderbouwd politierapport.
Rellen, stakingen en civiele onrust.
Oorlog, oorlogshandelingen en terrorisme.

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 de polis 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
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 het bewijs van schadeafhandeling van uw
motorvoertuigverzekeraar en het eigen risico dat aan u in rekening is gebracht, een kopie van het polisblad van
uw motorvoertuigverzekeraar met vermelding van het toegepaste eigen risico en een kopie van het door de
expert opgestelde rapport.
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 jaarlijks afgeschreven middels het door u tijdens de intekening gekozen betaalmiddel.
De eerste verzekeringspremie moet worden betaald bij voltooiing van het intekeningsproces.

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.
De verzekeringspolis wordt automatisch verlengd op de vervaldag voor een periode van een jaar.

Hoe annuleert / beëindigt u uw polis?
De Excedentverzekering 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 bedenktermijn, 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.

