Huurautoverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Zurich Insurance plc

Product: Polis Huurautoverzekering

Huurautoverzekering wordt beheerd door Halo Insurance Services Limited. Suite 1, 56 Gloucester Road, Londen, SW7
4UB VERENIGD KONINKRIJK en is geregistreerd in Engeland, nummer 6929208. Halo is geautoriseerd en gereguleerd
door de Financial Conduct Authority ReG. Nr. 504629 voor de verkoop en het beheer van algemene
verzekeringsproducten in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit document is een samenvatting van de verzekeringsdekking en -beperkingen. Het is niet aan uw persoonlijke behoeften
aangepast. Zie de polisdocumenten voor volledige informatie over uw dekking en de algemene voorwaarden.
Wat voor soort verzekering is dit?
Dit is een persoonlijke huurautoverzekering voor één reis of voor jaarlijks meerdere reizen, samengesteld voor dekking als u uw
huurauto beschadigd. Uw gekozen product, duur (in kalenderdagen) en het land van uw bestemming worden weergegeven op
uw verzekeringscertificaat.
Wat dekt de verzekering?

ü Eigen risico verzekering (tot 3,000 € verzekerde
som)
✓ Verlies van gebruik (tot 3,000 €)
✓ Buitensluiting (tot 100 €)
✓ Agressie in het verkeer (tot 1,000 €)
✓ Car Jacking (tot 1,000 €)
✓ Verblijfskosten (tot 150 €)
✓ Reiskosten (tot 50 €)
✓ Restitutie (tot 500 €, 25 € /per dag limiet)
✓ Retourneren van het huurvoertuig (tot 300 €)
✓ 60 dagen opeenvolgende dekking
✓ Binnenland verhuur

Als u de aanvullende premie betaalt, dan kan uw
polis het volgende inhouden of uitgebreid worden
tot het volgende:
• Aanrijding/Schade
• Vervanging van Huurvoertuig Sleutel
• Persoonlijke Eigendommen en bagage
• Persoonlijke ongeval
• Annuleringsverzekering huurvoertuig
• Car Club Plus
• Camper/ Motorhome verzekering

Wat is niet verzekerd?
✘ Gebruik van het huurvoertuig buiten de in de polis wanneer dit
in de polis wordt vermeld
✘ Elke claim die voortvloeit uit uw reis naar een bepaald land of
naar een gebied waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken of
een lokale overheids-/regelgevende instantie een negatief
reisadvies voor heeft afgegeven.
✘ Elke betaling of elke claim waarbij u niet aan de voorwaarden
van uw verhuurovereenkomst hebt voldaan.
✘ Wanneer het huurvoertuig wordt bestuurd door een
bestuurder die niet staat vermeld op uw de huurovereenkomst
van het voertuig of die niet op de verzekeringsovereenkomst
wordt vermeld.
✘ Verliezen die elders kunnen worden teruggevorderd.
✘ Terrorisme, oorlog of vijandelijkheden, burgeronrust of enig
vergelijkbaar voorval.
Zie ook het gedeelte 'Algemene Uitsluitingen' van uw polis.
Zijn er beperkingen op de dekking?
U moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, dat u het recht
geeft om de huurauto in het land van bestemming te huren en te
besturen zoals aangegeven op uw verzekeringscertificaat en polis,
en om het voertuig te besturen in enig land dat u doorkruist tijdens
uw reis. U moet tevens:
1. Tussen de 21 en 85 jaar oud zijn, en
2. In aanmerking komen om het gehuurde voertuig te
huren en te besturen en u te houden aan de voorwaarden
van de verhuurovereenkomst.
We betalen niet meer dan de verzekerde som of limieten zoals
weergegeven in uw polis.

Waar ben ik gedekt?
U bent gedekt voor schade aan een huurvoertuig gedurende de verzekeringsperiode, zoals bevestigd op uw
verzekeringscertificaat.
Zie uw polis voor de volledige details.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Het is uw verantwoordelijkheid om
• Ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt of namens u wordt verstrekt eerlijk en accuraat is.
• Ons te laten weten als uw gegevens onjuist zijn of veranderen voordat u de huurauto ophaalt (bijv. hoofdpolishouder,
start- en vervaldatum).
• De premie op tijd te betalen.
• Ons zo snel mogelijk te vertellen over incidenten die verband houden met deze verzekering, ongeacht of deze verband
houden met een claim.
• Ons de informatie en hulp te geven die we nodig hebben. Dit omvat details van eventuele aanklachten tegen u of de
persoon die uw huurauto bestuurt in verband met een claim.
• Controleer uw polisdocumenten wanneer u deze ontvangt om er zeker van te zijn dat u de dekking hebt die u nodig hebt
en verwacht.
• Dien ontvangstbewijzen en facturen in voor de schade bij het melden van een claim.
Uw polis is mogelijk niet geldig als we niet over de juiste informatie beschikken.

Wanneer en hoe dien ik te betalen?
U moet de volledige kosten van uw polis betalen voordat de dekking start. U moet uw polis ook betalen voordat u uw
huurauto ophaalt bij het autoverhuurbedrijf. U kunt voor deze verzekering betalen door gebruik van een creditcard op onze
webpagina‘s of door ons klantenserviceteam te bellen.
Zie de tekst van uw polis voor volledige contactgegevens of breng een bezoek aan www.Huurautoverzekering.com.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Uvindt de start- en einddata van uw polis op uw verzekeringsbewijs. Als u een polis voor een enkele reis hebt aangeschaft
dan moeten de data overeenkomen met de data van de boeking van uw huurauto die aan u is verstrekt door de
autoverhuurder of verhuursbedrijf die u hebt gebruikt. Als u een jaarlijkse polis heeft aangeschaft dan zal de dekking op de
polisdatum aanvangen.

Hoe moet ik het contract opzeggen?
Als u beslist dat u de polis niet langer nodig hebt, laat ons dit dan weten, schriftelijk of per telefoon. U kunt annuleren tot aan
uw startdatum en -tijd van uw polis of tot de datum en tijd waarop u de huurauto ophaalt. Als uw polis nog niet is ingegaan
en u de polis wilt annuleren, dan ontvangt u een volledige terugbetaling. Als u een claim hebt ingediend voordat u hebt
gevraagd om uw polis te annuleren, dan wordt er geen restitutie verleend voor de annulering. Elke restitutie van de premie
zal worden betaald door Halo Insurance Services Limited. Om een restitutie van uw verzekeringspolis te krijgen dient u deze
op te zeggen voor de start van uw verhuurperiode.
Zie uw polis voor de volledige annuleringsvoorwaarden.
Zurich Insurance plc

Onze Autoverhuurverzekeringsproducten worden gegarandeerd door Zurich Insurance plc waarbij de beheersdiensten worden verstrekt uit
haar naam door Halo Insurance Services Limited. Zurich Insurance plc, een naamloze vennootschap opgericht in Ierland. Registratienummer
13460. Geregistreerd kantoor: Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ierland. Zurich Insurance plc UK Branch is geregistreerd in England
en Wales Reg. Nr BR7985. Geautoriseerd door de Central Bank of Ireland en goedgekeurd en onderworpen aan beperkte regelgeving door de
Financial Conduct Authority. FCA-bedrijfsreferentienummer 203093.

