Allianz Nederland Schadeverzekering

Garage- en Collectieve
cascoverzekering
Een garageverzekering is een combinatie van een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf, de voertuigen die u heeft staan en de rijrisico’s.
De basis is altijd een aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf die u
zelf kunt aanvullen. Bijvoorbeeld met een dekking voor schade door, aan of
het verlies van voertuigen van uw klanten.
Voor wie is deze verzekering?
De Garageverzekering is bedoeld voor garageen autobedrijven. Maar ook voor bedrijven die
daaraan gerelateerd zijn, bijvoorbeeld een
autoschadeherstelbedrijf, een autopoetsbedrijf
of een APK-station. De Garageverzekering biedt
altijd een aansprakelijkheidsverzekering voor
uw bedrijf. De verzekering kunt u aanvullen met
een dekking voor schade aan voertuigen van uw
klanten, maar ook met een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Daarmee is ook
schade met of door een motorrijtuig verzekerd.
Naast de Garageverzekering kunt u een Collectieve
cascoverzekering afsluiten, dan is ook schade aan
voertuigen zelf verzekerd.

Wat is de dekking?
De basisdekking van de Garageverzekering is een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Daarmee is schade gedekt aan derden of aan spullen
van derden die u of een van werknemers veroorzaakt.
Maar niet alles is standaard verzekerd. Bijvoorbeeld
schade aan voertuigen van uw klanten. Die kunt u
apart meeverzekeren.
U kunt de Garageverzekering aanvullen met deze
dekkingen:
• Cliëntenvoertuigen; voor schade aan of verlies van
voertuigen van uw klanten, maar alleen als het
voertuig op dat moment aan u was toevertrouwd.
• Aansprakelijkheid motorrijtuigen; dit is een
verzekering voor schade met of door een van uw
motorvoertuigen, een WAM-verzekering.
• Schadeverzekering voor inzittenden; raakt uw auto
betrokken bij een ongeval en is er sprake van letsel
en/of overlijden? Dan vergoedt deze verzekering
deze schade, ook van de bestuurder. Niet alleen
letselschade, maar ook schade aan spullen.
• Verhaalsrechtsbijstand; Heeft u schade door
een ongeluk met uw auto en wordt dit ongeluk
veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf?
Dan helpt deze verzekering u om de schade
betaald te krijgen door de veroorzaker van de
schade.
• Collectieve cascoverzekering; deze verzekering is
bedoeld voor schade aan uw eigen motorrijtuigen
en die in de handelsvoorraad.

Wat is het dekkingsgebied?
We verzekeren alleen bedrijven die gevestigd zijn
in Nederland. Maar voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geldt een werelddekking.
Aansprakelijkheid gebaseerd op het recht van de VS
en Canada is niet verzekerd.
Wat is niet verzekerd?
In de voorwaarden kunt u lezen wat wel en niet
verzekerd is. Maar standaard zijn een aantal schades
niet verzekerd:
• Schade die u met opzet veroorzaakt.
• Schade doordat werkzaamheden die niet goed
uitgevoerd zijn opnieuw gedaan moeten worden.
Heeft u voor aanvullende dekkingen gekozen?
Daarvoor geldt een specifieke dekking en ook
specifieke uitsluitingen. Die kunt u lezen in de
voorwaarden. Maar in sommige situaties betalen
wij nooit. Bijvoorbeeld als u de schade met opzet
veroorzaakt. Of als u werkzaamheden die niet goed
zijn uitgevoerd opnieuw moet doen.

Allianz Verkeersplein
Het Allianz Verkeersplein is een platform waarop u
zelf kentekens aan- en af kunt melden bij de RDW.
Dat geldt voor alle voertuigen. Heeft een voertuig
geen kenteken? Dan meldt Allianz ze voor u aan.
Alle voertuigen die hier zijn aangemeld hebben
een dekking voor de Wet Aansprakelijkheid
Motorrijtuigen (WAM). Van elk van de voertuigen
willen we graag weten wat het voor voertuig is
en wat het gebruik is, bijvoorbeeld een bestelauto
die u voor zakelijk eigen gebruik heeft. Of een
personenauto die u privé gebruikt.
Bovendien kunt u in het Allianz Verkeersplein zelf
verzekeringsbewijzen (groene kaarten) aanvragen.
Wat moet u doen bij schade?
Heeft u een schade? Geef dat dan zo snel mogelijk
door aan uw verzekeringsadviseur of aan ons.
Bij sommige schades zijn ook andere partijen
betrokken:
• Is de schade ontstaan door iemand anders? Dan
kunt u die aansprakelijk stellen voor de schade.
• Gaat het om diefstal? Of om een ander misdrijf?
Doe dan ook aangifte bij de politie.
Waar kunt u terecht met vragen?
Meer informatie over de Garageverzekering
en de Collectieve cascoverzekering vindt u op
www.allianz.nl. De verzekering kunt u afsluiten
via een verzekeringsadviseur.

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie
niet volledig en/ of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het
gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door
ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar deze informatie bevatten.
Wij houden ons het recht voor de inhoud van deze informatie zonder nadere kennisgeving te wijzigen.
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