Factsheet
Bestelautoverzekering
Bestelautoverzekering van Turien & Co. Assuradeuren
Turien & Co. biedt naast de personenautoverzekering ook een bestelautoverzekering. Bij deze verzekering heeft uw relatie de keuze uit twee
varianten: Primair en Prima. Uw relatie kiest de verzekering die het beste bij zijn wensen past.
De Primair bestelautoverzekering kent een basisdekking met een scherpe premie terwijl de Prima bestelautoverzekering een uitgebreide
dekking kent met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Primair Bestelautoverzekering
Model 2017-0701
Productlijn
WA dekking (materieel)

• 	 Basisdekking
• 	 Zeer scherpe premie

Prima Bestelautoverzekering
Model 2017-0701
Goede prijs-kwaliteitverhouding

€ 2.500.000

€ 5.000.000
€ 6.070.000

WA dekking (letsel)

€ 6.070.000

B/M ladder

Ja, maximaal 80% B/M korting

Ja, maximaal 80% B/M korting

Schade in eigen gebouwen/op eigen terrein

Uitgesloten van dekking

Gedekt

Nieuwwaarderegeling

Niet van toepassing

• 	 12 maanden nieuwwaarde
• 	 12 maanden beperkte afschrijving, daarna
geldt de dagwaarde
• 	 Bij maximaal 20.000 km per jaar en een
maximale verzekerde som van € 35.000
exclusief btw/bpm

Eigen risico

€ 500

€ 500

Eigen risico bij Glasgarant en Schadegarant

€0

€0
€ 2.500 bij gebruik trekhaakslot, anders € 1.500

Diefstaldekking gereedschap/apparatuur

Niet van toepassing

Belettering

Niet van toepassing

€ 500

Bedrijfswageninrichting

Niet van toepassing

€ 500

Daggeldvergoeding (max. 30 dagen)

€ 25 per dag

€ 50 per dag

Vergoeding sleutels/sloten bij diefstal sleutels

Tot € 500

Tot € 750

Aanvullende verzekeringen
Bij de Bestelautoverzekering kunnen de volgende aanvullende verzekeringen afgesloten worden:
Ongevallen inzittenden

Afhankelijk van de gekozen verzekerde bedragen

Schadeverzekering inzittenden

Afhankelijk van de gekozen dekking (Primair, Prima,
Premium)

Verhaalsrechtsbijstand

€ 23,50 per jaar (excl. assurantiebelasting)

Rechtsbijstandverzekering WA (+ mini casco)

€ 36,50 per jaar (excl. assurantiebelasting)

Rechtsbijstandverzekering WA (+ casco)

€ 31,50 per jaar (excl. assurantiebelasting)

De Ongevallenverzekering inzittenden keert een bedrag of bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een
ongeval. De dekking geldt voor de chauffeur en voor de passagiers. De Schadeverzekering inzittenden is een extra dekking die
schade vergoedt die de bestuurder en passagiers lijden. De schade kan bestaan uit zaakschade, inkomstenderving, huishoudelijke hulp,
vervoerskosten, medische kosten en uitvaartkosten. De schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd. Hiervoor wordt een beroep gedaan op
de cascodekking.
Verder bestaat de mogelijkheid om een Verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt het verhalen van schade op
aansprakelijke derden. De volledige Rechtsbijstandverzekering biedt ook dekking voor onder andere geschillen met een reparateur.
Bij de Prima Bestelautoverzekering heeft uw relatie een dekking voor apparatuur en/of gereedschappen. Hiermee zijn deze zaken in de
laadruimte tegen schade en diefstal verzekerd als uw relatie deze vervoert ten behoeve van zijn eigen werkzaamheden. Deze zaken zijn bij
het gebruik van een trekhaakslot verzekerd voor € 2.500. Als geen trekhaakslot gebruikt wordt bedraagt de maximale vergoeding € 1.500.

Vragen?
Heeft u vragen of kunnen wij u op een andere manier van dienst zijn?
Neem dan contact op met de afdeling acceptatie, telefoonnummer 072 5 181 199 of per e-mail: auto@turien.nl.
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