Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming
Vergunningnummer
Product

DUPI Underwriting Agencies B.V.
12041357
WEGAS Plus

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De overige voorwaarden voor onze verzekeringen vindt u
op onze website. https://casualty.dupi.com/our-cover/terms-and-conditions/
Welk soort verzekering is dit?
Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een
verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.
Extra informatie
Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt
over voorwaarden/premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Verzekerd is letsel en zaakschade die
werknemers tijdens hun werk kunnen oplopen als
gevolg van een ongeval tijdens deelname aan het
verkeer.
Niet nakomen zorgplicht
Bent u als werkgever uw zorgplicht niet
nagekomen? En lijdt uw werknemer daardoor
schade als gevolg van een verkeersongeval? Dan
is dat verzekerd.

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs,
door gebruik van alcohol of drugs, tijdens
wedstrijden of i.g.v. het plegen van een misdrijf is
niet verzekerd.
Vangnetdekking
Alleen schade die niet gedekt is via andere
verzekeringen of voorzieningen zal voor
vergoeding onder dit product in aanmerking
komen.

Schade aan voertuig
Cascoschade aan het voertuig van de werknemer
als de werknemer geen eigen cascoverzekering
heeft.
Extra dekking
Heeft de werknemer zelf een cascoverzekering?
Dan vergoedt deze verzekering het eventuele
eigen risico of (een gedeelte van) het no-claim
verlies.
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Lopen, fietsen, OV
Schades ontstaan tijdens het lopen, fietsen of in
het openbaar vervoer zijn verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

t
Keuze: ZZP-ers
ZZP-ers kunnen meeverzekerd worden tegen een
aanvullende premie.

Eigen risico
Deze verzekering heeft geen eigen risico.
Zaakschade
Alleen de niet verzekerde cascoschade, het eigen
risico van de cascoverzekering en het
bonus/malus verlies is gedekt op deze
verzekering.
De niet verzekerde cascoschade aan het voertuig
van de werknemer is beperkt verzekerd.
Werkmaterieel en vorkheftrucks
Werkmaterieel en vorkheftrucks zijn enkel
meeverzekerd indien op het polisblad vermeld.
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Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en in Canada.

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

Wanneer en hoe betaal ik?
U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische
incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd,
dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet
op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering minstens twee maanden voor afloop van de verzekeringsperiode opzeggen.
Doet u dit niet, dan wordt de verzekering stilzwijgend telkens voor een zelfde termijn verlengd. Wilt u
de verzekering opzeggen? Dat kan schriftelijk of per e-mail of neem contact op met uw
verzekeringsadviseur.
.
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