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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?
Market Value Plus is een financiële schadeverzekering die 30% van de marktwaarde van het voertuig dekt in het geval van een
total loss. 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.

Wat is verzekerd?
Wij dekken u in het geval van totaal verlies
van het voertuig (de reparatiekosten van het
voertuig zijn hoger dan 80% van de waarde
zoals bepaald door een expert voor een
voertuig dat qua leeftijd identiek is, met
dezelfde kenmerken en onder dezelfde
omstandigheden van slijtage).
Wij dekken u wanneer uw voertuig is
gestolen en het voertuig niet werd
gevonden binnen dertig (30) dagen na de
datum waarop de diefstal werd gemeld aan
de bevoegde instanties.
De schadevergoeding is gelijk aan 30% van
de marktwaarde van het voertuig tot een
maximum van 22.500 €
(tweeëntwintigduizend en vijfhonderd
euro).

Wat wordt niet gedekt?
U bent niet gedekt in de volgende
omstandigheden:
De verzekerde gebeurtenis wordt niet
gedekt door uw motorvoertuigverzekeraar.
U bent jonger dan 18 jaar.
U bent niet woonachtig in Nederland.
Het verzekerde voertuig is meer dan 8 jaar
oud sinds de eerste registratiedatum.
Het verzekerde voertuig wordt niet gedekt
door een aansprakelijkheidsverzekering,
brand-, diefstal- of schadeverzekering.
Het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor
commerciële doeleinden.
Het verzekerde voertuig is geen door 4
wielen aangedreven motorvoertuig met een
gewicht lager dan 3,5 ton.
Het verzekerde voertuig kost meer dan €
75.000 (vijfenzeventigduizend euro).

Gelden er beperkingen ten aanzien
van de dekking?
We bieden geen dekking voor de total loss in de
volgende gevallen:
De bestuurder van het voertuig is onder
invloed van alcohol, verdovende middelen,
softdrugs of niet-voorgeschreven
geneesmiddelen zoals wettelijk bepaald in
het geografische gebied.
De total loss vindt plaats buiten het
geografische gebied of buiten de verzekerde
periode.
De total loss vindt plaats terwijl de
bestuurder niet over een geldig rijbewijs
beschikt.

De total loss, van welke aard dan ook,
ontstaat rechtstreeks of indirect, volledig of
gedeeltelijk, door een handeling of
niet-handeling van u die opzettelijk,
onwettig of nalatig is.
Een valse schadeclaim die niet wordt
vergezeld van een geldig en goed
onderbouwd politieverslag.
De total loss vindt plaats tijdens een
sportwedstrijd van welke soort ook.
Rellen, stakingen en ongeregeldheden.
Oorlog, oorlogsdaden 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 ingediend via My
Account: www.psa-insurance-solutions.nl/Mijn-Account.
De relevante documenten moeten worden verstrekt, alsmede een bewijs van schaderegelingvan uw
motorvoertuigverzekeraar; een kopie van het taxatierapport; en een politierapport, indien van toepassing.
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?
De verzekeringspremie wordt betaald volgens de door u bij de intekening gekozen betalingstabel. Dit kan jaarlijks,
halfjaarlijks, per kwartaal of per maand zijn met het door u gekozen betaalmiddel. De eerste verzekeringspremie
moet worden voldaan bij 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.
De verzekeringspolis wordt automatisch verlengd op de vervaldag voor een periode van een jaar.

Hoe annuleert / beëindigt u uw polis?
De Market Value Plus Verzekering kan worden geannuleerd of worden 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.

