Pleziervaartuigverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Bootverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen
woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot
verzekerd is.

De verzekering geeft onder andere geen dekking
voor schade of hulpverlening terwijl de schipper geen
vaarbevoegdheid heeft, meegedaan wordt aan
wedstrijden, de boot gebruikt wordt voor andere
doeleinden dan aan ons opgegeven. Ook bij
overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen en
drugs is er geen dekking.

Aansprakelijkheid
U bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd
voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan
anderen of andermans boot of spullen.
Keuze: schade aan eigen boot
Schade door een aanvaring is verzekerd (Cascodekking). Ook accessoires, zoals
navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade
door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het
gebrek zelf niet (Casco+ dekking). .
Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen
boot
Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van
de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde
volgboot of trailer (mits op het polisblad vermeldt)
geldt hetzelfde.

Extra informatie
Afhankelijk van de gekozen dekking gelden nog
meerdere uitsluitingen. Hiervoor verwijzen wij naar
de polisvoorwaarden.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er
bij de schade sprake is van opzet, roekeloosheid of
criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is van molest of
een atoomkernreactie.
Extra informatie

Inboedel
Uw inboedel is gratis meeverzekerd tot 30% van de
verzekerde waarde van uw boot met een maximum
van € 35.000,00. Als de inboedel zich bevindt in uw
boot of in een afgesloten ruimte aan de wal dan bent
u verzekerd voor beschadiging of verlies van uw
inboedel tegen dezelfde risico's als uw boot.
Extra informatie
U bent alleen verzekerd voor diefstal als de sloten of
de ruiten van uw boot of de afgesloten ruimte aan
wal zijn verbroken of als er ander bewijzen van braak
zijn en als de inboedel van buitenaf niet zichtbaar
was opgeborgen.

Keuze: schade door brand of ontploffing
Schade door brand, blikseminslag, ontploffing en
zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen
gebrek. Wij vergoeden geen reparatie- of
vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.
Keuze: schade door natuur
Schade door hagel, blikseminslag en storm is
verzekerd. Deze module hoort bij de Casco en
Casco +-dekking.

Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten,
burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en
opstand.

Gestolen boot
Wanneer schade aan derden ontstaat terwijl de boot
is gestolen, dan biedt de verzekering geen dekking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
U bent verplicht om ons in de gelegenheid te stellen
de schade vast te stellen alvorens met de repartie te
beginnen. Wij belasten ons met het naar eigen
inzicht regelen van de schade. De omvang van de
schadevergoeding wordt via een vast schema
bepaald. Hiervoor verwijzen wij naar de
polisvoorwaarden.
Eigen risico
Het eigen risico is vermeld op uw polisblad.

Keuze: volgboot en trailer
Een volgboot of boottrailer is verzekerd indien deze
op het polisblad zijn vermeld.
Keuze: ongevallen opvarenden
Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een
ongeluk van iemand op de boot keren we een vast
bedrag uit.
Rechtsbijstand
Kosten van verweer in een door een benadeelde
tegen u en/of verzekerde of ons aanhangig gemaakt
civiel proces, de hieruit voortvloeiende proceskosten
tot betaling waarvan u en/of verzekerde of wij worden
veroordeeld en de kosten van rechtsbijstand inzake
een aansprakelijkstelling vallen onder dekking.
Extra informatie
Wij dienen voor deze kosten vooraf toestemming te
hebben gegegeven.

Keuze: pechhulp
U heeft na een schade recht op hulp en/of
vergoeding van kosten indien de hulpverlening en/of
de kosten tot stand komen in overleg met en na
toestemming van de hulpcentrale.

Waar ben ik gedekt?
U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geeft veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of ju de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso. Voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.
Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum van 40%. Als u wel een schade claimt, dan
kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt in de volgende gevallen: een verzekerde heeft zijn
woonplaats niet langer in Nederland, opzegging door u of door ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald wordt bestaat de
mogelijkheid dat de verzekering door ons wordt beïindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand late. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op onze website.
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