DE ALLES-IN-ÉÉN KEER
GOED GEREGELD
BEDRIJFSWAGENVERZEKERING.
DE COMPLETE BEDRIJFSWAGENVERZEKERING VAN OPEL

VERZEKERINGEN csla}

DE VOORDELEN VAN

OPEL VERZEKERINGEN
Jouw Opel dealer als aanspreekpunt
Tot 3 jaar nieuwwaarderegeling of aanschafwaarderegeling
Tot 30 dagen vervangend vervoer bij diefstal of total loss
Accessoires gratis meeverzekerd tot € 2.500

(afhankelijk van de gekozen dekking)

Belettering/bestickering gratis meeverzekerd tot € 2.500

(afhankelijk van de gekozen dekking)

Chauffeursbagage gratis meeverzekerd tot € 2.500

(afhankelijk van de gekozen dekking)

Geen eigen risico bij reparatie binnen het eigen netwerk

(afhankelijk van de gekozen dekking)

Herstel conform fabrieksinstructies met behoud van fabrieksgarantie
Reparatie met originele onderdelen en 4 jaar garantie op reparaties
Mogelijkheid om schade aan gereedschap en materialen mee te verzekeren

Opel Bedrijfswagenverzekering wordt uitgevoerd door N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
IBAN: NL29 RABO 0380 2088 81 Handelsregister 10019550 -WFT-vergunningnummer 12000483

VERZEKERINGEN csla}

DE VOORDELEN VAN

OPEL BEDRIJFSWAGENVERZEKERING
De Opel Bedrijfswagenverzekering is uniek in haar soort. Tegen een zeer aantrekkelijke premie
profiteer je van de meest complete dekking met alle Opel voordelen.

HOOFDVERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

WA
Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen
materiële schade en letselschade die je bij
anderen veroorzaakt. Deze verzekering is
wettelijk verplicht, maar biedt geen dekking
voor schade aan je eigen auto.

EIGEN VERVOER DEKKING
Dekt schade aan het gereedschap en
materialen die je met de verzekerde
bedrijfswagen vervoert. De dekking kan alleen
worden afgesloten in combinatie met een
Volledig Casco Bedrijfswagenverzekering.

BEPERKT CASCO
Alle situaties die onder WA zijn verzekerd,
aangevuld met diefstal, ruit-, brand-, stormen hagelschade, schade na aanrijding met een
dier en schade door natuurrampen.

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
Dekt schade aan bestuurder en passagiers
na een ongeval. Het kan dan gaan om schade
aan hun persoonlijke eigendommen die in
de bedrijfswagen liggen (zoals een tablet
of kleding), benodigde huishoudelijke hulp,
vervoerskosten, medische kosten e.d.

VOLLEDIG CASCO COMPACT
Alle situaties die onder Beperkt Casco zijn
verzekerd, aangevuld met schade aan de
eigen auto als gevolg van een aanrijding of
vandalisme.
VOLLEDIG CASCO COMFORT
Alle situaties die onder Volledig Casco Compact
zijn verzekerd, aangevuld met pechhulp in het
buitenland.**

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR
INZITTENDEN
Jij of je nabestaanden krijgen een vooraf
vastgesteld bedrag uitgekeerd bij blijvende
invaliditeit of overlijden als gevolg van een
verkeersongeval.
RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
Je bent (in bijna alle gevallen) verzekerd van
juridische hulp bij een meningsverschil over het
bezit en gebruik van je bedrijfswagen.

WA

WA + BEPERKT
CASCO

WA + VOLLEDIG
CASCO COMPACT

WA + VOLLEDIG
CASCO COMFORT

HOOFDDEKKINGEN
Schade veroorzaakt door anderen
Schade aan je eigen auto door
diefstal, brand, ruitbreuk, storm,
hagel en aanrijding met dieren

-

Schade aan je eigen auto door
jouw schuld of door vandalisme

-

-

Pechhulp buitenland**

-

-

-

Nieuwwaarderegeling*

-

-

1 jaar

3 jaar

Aanschafwaarderegeling*

-

3 jaar

1 jaar

3 jaar

Vervangend vervoer bij total loss
en diefstal

-

30 dagen

5 dagen

30 dagen

Accessoires gratis meeverzekerd
tot

-

€ 1.250

€ 1.000

€ 2.500

Belettering/bestickering gratis
meeverzekerd tot

-

€ 2.500

-

€ 2.500

Chauffeursbagage gratis
meeverzekerd tot

-

-

€ 2.500

€ 2.500

Eigen risico bij reparatie door
Opel dealer

-

-

€ 350

-

AANVULLENDE DEKKINGEN
Eigen vervoer dekking

-

-

optioneel

optioneel

Ongevallenverzekering voor
inzittenden

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

Schadeverzekering voor
inzittenden

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

Rechtsbijstandsverzekering

optioneel

optioneel

optioneel

EIGEN RISICO BIJ REPARATIE

optioneel

OPEL
DEALER

BUITEN
NETWERK

OPEL
DEALER

BUITEN
NETWERK

OPEL
DEALER

BUITEN
NETWERK
€ 500

Carrosserieschade

-

-

€ 750

€ 350

€ 750

-

Ruitreparatie

-

-

€ 125

-

€ 125

-

€ 75

Ruitvervanging

-

-

€ 250

€ 175

€ 250

-

€ 175

* Koop je na total loss of diefstal géén ander voertuig bij een officiële Opel dealer, dan zal de schade-uitkering worden vastgesteld op basis van de dagwaarde.
** Pechhulp door mechanisch gebrek, recht op dezelfde hulp als bij een aanrijding.

