Verzekering Eigen Risico Autohuur
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Verzekeringsmaatschappij: Fortegra Europe Insurance Company Limited
en Riverside Insurance Agency Malta Limited
Deze verzekering wordt aangeboden door Riverside Insurance Agency Malta Limited (Malta ondernemingsnummer C94792, met als
geregistreerd adres Level 3, Suite No. 2519, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta). Riverside Insurance Agency
Malta Limited is gemachtigd om op te treden als verzekeringsagent onder de Insurance Distribution Act en staat onder toezicht van de
Malta Financial Services Authority, aan Triq L-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD, Triq L-Imdina, 1010, Malta.
Deze verzekering wordt onderschreven door Fortegra Europe Insurance Company Ltd (Malta ondernemingsnummer C 84703). Fortegra
Europe Insurance Company Ltd is krachtens de Insurance Business Act 1998 van het Maltese recht gemachtigd om algemene
verzekeringsactiviteiten uit te voeren en staat onder toezicht van de Malta Financial Services Authority, aan Triq L-Imdina, Zone 1, Central
Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta.
Dit document is alleen bedoeld om een samenvatting te geven van de belangrijkste dekking en uitsluitingen en is niet op maat gemaakt voor u.
Uw eigen specifieke polisgegevens, met inbegrip van de volledige precontractuele en contractuele informatie, worden bevestigd wanneer u
het aanvraagproces voor deze verzekering doorloopt en staan in andere documenten die naar u worden gemaild. Het is belangrijk dat u alle
documenten controleert en ons vóór de ingangsdatum van de polis op de hoogte brengt van eventuele noodzakelijke wijzigingen.
Wat is dit voor type verzekering?
Dit is een verzekering van het eigen risico bij autohuur. Deze verzekering is bedoeld om te voldoen aan de behoeften van een persoon die een
voertuig huurt van een verhuurbedrijf voor één enkele huur en is bedoeld om de persoon te vergoeden voor zijn aansprakelijkheid tegenover
het verhuurbedrijf volgens de algemene bepalingen van de huurovereenkomst, uitsluitend voor wat betreft de schade aan het gehuurde
voertuig. Dit product kan bijkomende voordelen omvatten die op het certificaat van verzekering worden vermeld. Deze polis dekt u niet als
het gehuurde voertuig wordt geleverd door een peer-to-peer- of voertuigabonnementsservice.

Wat is niet verzekerd?

Wat is verzekerd?

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vergoeding eigen risico tot € 6.000
Schadevrijstelling tot € 6.000

Personen die niet in aanmerking komen om deze polis
af te sluiten

Sleepkosten tot € 750
Tanken van verkeerde brandstof tot € 500

Schade aan een voertuig of eigendom van een derde

Dekking sleutels tot € 500

Schade veroorzaakt door een persoon die niet bevoegd
is het gehuurde voertuig te besturen

Inperking tot € 300
Afleveringskosten tot € 300

Mechanisch defect van het gehuurde voertuig
Schade ten gevolge van slijtage

Dekking buitensluiting tot € 100

Accessoires die op het gehuurde voertuig zijn
aangebracht
Kosten van betaalkaarttransacties
Door een garage ter beschikking gestelde vervangende
voertuigen
Schade die buiten de verzekeringsperiode optreedt
Elke huurovereenkomst van meer dan 120 dagen

Zijn er beperkingen op de dekking?
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Claims die het gevolg zijn van een directe inbreuk op de algemene voorwaarden van uw huurovereenkomst
Personen jonger dan 21 jaar
Gehuurde voertuigen met een waarde van meer dan € 100.000
Gehuurde voertuigen die meer dan 20 jaar oud zijn
Huren die beginnen of eindigen buiten de verzekerde periode zoals vermeld op het certificaat van verzekering
De verzekeringnemer moet als hoofdbestuurder op de huurovereenkomst worden vermeld
Het maximumbedrag dat kan worden geclaimd voor één schadegeval is € 10.000
Uitgesloten is schade aan voertuigen geleverd door een peer-to-peer-platform of voertuigabonnementsservice

Waar ben ik gedekt?

ü

Overal ter wereld, behalve in Afghanistan, Cuba, de Democratische Republiek Congo, Iran, Irak, Ivoorkust, Liberia,
Myanmar, Noord-Korea, Zuid-Sudan, Sudan, Syrië, Wit-Rusland en Zimbabwe.

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•
•

Bij het aanvragen van uw polis moet u redelijke zorg besteden aan het eerlijk en zorgvuldig beantwoorden van de
vragen die u worden gesteld.
U moet alle redelijke stappen ondernemen om schade te vermijden of te beperken (u moet bijvoorbeeld ongevallen
of andere schade zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verhuurbedrijf melden).
Als u een claim indient, moet u de documenten en andere bewijzen verstrekken die de schadebehandelaars nodig
hebben om uw claim te verwerken.
U moet elk bedrag waarop u geen recht hebt, terugbetalen (bijvoorbeeld als wij uw claim voor een ongeval betalen
die later door een derde wordt geregeld).
U mag niet in strijd handelen met de voorwaarden van de huurovereenkomst en de overeenkomst inzake het eigen
risico van de huurauto.

Wanneer en hoe betaal ik?
De volledige premie moet voor de ingangsdatum van de polis zijn ontvangen. Betaling is mogelijk per creditcard of
betaalpas op onze
website of via ons callcenter.
Telefoon: +35 627 78 29 88 E-mail: assistance@riversidemalta.com.mt
Adres: Block C Apartment R, Dolphin Court, Embassy Way, Ta'Xbiex XBX 1073 Malta

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Zoals vermeld op het certificaat van verzekering en overeengekomen tijdens de aanvraagprocedure, zal uw polis u
dekken vanaf de begindatum en -tijd van uw boeking tot de einddatum en -tijd van uw boeking.

Hoe kan ik dit contract annuleren?
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U kunt uw polis annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice voordat uw polis is ingegaan:
Telefoon: +35 627 78 29 88 E-mail: assistance@riversidemalta.com.mt
Adres: Block C Apartment R, Dolphin Court, Embassy Way, Ta'Xbiex XBX 1073 Malta
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