Mogelijke uitbreidingen:

Dacia
Autoverzekering

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
Hiermee verzekert u uzelf en uw passagier(s) tegen schade aan
vervoerde spullen en schade als gevolg van letsel of overlijden,
veroorzaakt door een aanrijding.
Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)
Is er iemand uit uw auto blijvend invalide geraakt of overleden door
een ongeval? Met een OVI wordt er dan geld uitgekeerd.

Met een veilig gevoel op weg

Rechtsbijstandverzekering
Met deze verzekering krijgt u hulp bij het regelen van juridische zaken
die met uw auto te maken hebben.

Uw Dacia - dealer vertelt u graag meer over
de Dacia Autoverzekering.
U kunt ook bellen met de Dacia Autoverzekering
klantenservice 024 - 366 56 26.

Dacia Autoverzekering
www.daciaﬁnance.nl/autoverzekering
dacia@bovemij.nl / (024) 366 56 26

Dacia Financial Services

Dacia Autoverzekering is tot stand gekomen door een samenwerking tussen RCI Financial Services B.V. en Bovemij Financiële
Diensten B.V.. Dacia Autoverzekering wordt aangeboden door Bovemij Financiële Diensten B.V. welke optreedt op als gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij onder AFM-vergunningsnummer: 12010584. De inhoud van deze
brochure is niet gericht op advies door RCI Financial Services B.V. Aan deze brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de polisvoorwaarden.
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Dacia Autoverzekering
5 redenen om voor Dacia
Autoverzekering te kiezen

WA (verplicht)

WA + Beperkt Casco

Nieuwwaarderegeling

Tweede auto korting obv
no-claim

De dekking geeft aan in welke situaties het herstel van schade wordt
vergoed. U kiest uit de volgende dekkingen:

1, 3 of 5 jaar

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
Dit is een verplichte verzekering. Hiermee bent u verzekerd voor
schade die u met uw auto aanbrengt aananderen. U krijgt geen
vergoeding voor schade aan uw eigen auto. Deze verzekering wordt
vanwege de beperkte dekking vaak afgesloten voor zeer oude auto’s.

3 jaar

1, 3 of 5 jaar

Nee*

Nee*

Niet bij 3 en 5 jaar*

Ja

Ja

Ja

✔

✔

Occasionwaarderegeling
Eigen risico

WA + Volledig Casco

Accessoires meeverzekerd tot 10%
v/d cataloguswaarde v/d auto
Wat is verzekerd?
Schade aan personen tot
€ 5,6 mln

✔

✔

✔

Schade aan spullen van anderen tot
€ 2,5 mln

✔

✔

✔

Hulp bij hulp

✔

✔

✔

Brand

✔

✔

(Poging tot) diefstal, inbraak,
joyriding

✔

✔

Ruitbreuk

✔

✔

Aanrijding met dieren

✔

✔

Schade als gevolg van

Vandalisme

✔

Aanrijding

✔

Schade zelf veroorzaakt

✔
* mits herstel bij Dacia-dealer

WA + Beperkt Casco
Met de dekking Beperkt Casco bent u naast de verplichte WAdekking ook verzekerd tegen bepaalde schades aan uw eigen auto.
O.a. schade door brand, diefstal, storm, hagel en aanrijding met dieren
valt onder deze dekking. U krijgt geen vergoeding voor schade aan
uw eigen auto die u zelf veroorzaakt heeft. Deze dekking wordt vaak
afgesloten voor auto’s vanaf 6 jaar.
WA + Volledig Casco
Hiermee bent u verzekerd voor bijna alle schades. Bijvoorbeeld als
gevolg van een aanrijding of vandalisme, maar ook schade die u per
ongeluk zelf aan uw auto heeft toegebracht. Deze dekking biedt 1, 3
of 5 jaar nieuwwaarde- of occasion-waarderegeling. In de fabriek
ingebouwde accessoires zijn tot 10% van de catalogus-waarde van
de auto gratis meeverzekerd. Deze verzekering is het meest geschikt
voor een nieuwe of jonggebruikte DACIA.

Goed om te weten
• U sluit uw verzekering af bij een aangesloten Dacia-dealer.
• Makkelijk overstappen naar Dacia Autoverzekering met onze
opzegservice.
• Iedereen, van alle leeftijden, kan zich verzekeren bij Dacia
Autoverzekeringen.
• Bij schade belt u met de schadehulplijn, 24/7 bereikbaar.
Voor melding, advies of vervangend vervoer.
• Schade wordt hersteld door de Dacia-dealer. Vakkundig, snel
en altijd met originele onderdelen.
• Dacia Autoverzekering keert direct aan de Dacia-dealer uit,
u hoeft dus niets voor te schieten.

Benieuwd naar uw premie?
Vraag deze op bij uw Dacia-dealer.
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