Hyundai
Autoverzekering
Op maat, voordelig en compleet

Zoveel rijders,
zoveel wensen
Hyundai is één van de grootste autofabrikanten ter wereld. Met zoveel rijders
zijn er net zoveel verschillende wensen op het gebied van verzekeringen. De
Hyundai Autoverzekering is een op maat gemaakte autoverzekering speciaal
voor Hyundai-rijders, met uitstekende voorwaarden en tegen een aantrekkelijke
premie.
Wettelijke Aansprakelijkheid
De Hyundai Autoverzekering kent een prima WA-dekking. De schade toegebracht door of met de auto is voor materiële schade verzekerd tot een bedrag
van € 2.500.000,- per schadegebeurtenis. Voor letselschade is het maximale
verzekerde bedrag € 6.100.000,- per schadegebeurtenis.
Beperkt casco en volledig casco
De beperkt casco-dekking is af te sluiten als aanvulling op de WA-dekking.
Hiermee bent u verzekerd voor schade ontstaan als gevolg van onder meer
(poging tot) diefstal, brand, storm en ruitbreuk. Met een volledig cascodekking bent u optimaal verzekerd, onder meer voor schade als gevolg van
een aanrijding en vandalisme.

Wist u dat ...
... Hyundai u altijd een oplossing op maat biedt, namelijk de keuze uit 5, 3 of 
1 jaar nieuwwaarderegeling? Bij andere verzekeraars daalt uw auto procentueel
in waarde, ieder jaar weer.
... uw verzekeraar bepaalt waar uw Hyundai hersteld wordt bij schade? Met de
Hyundai Autoverzekering hebt u de zekerheid dat u bij schade altijd bij uw eigen
Hyundai-dealer terecht kunt. Hij zorgt voor de afwikkeling van A tot Z.
... andere verzekeraars kunnen besluiten bij schade uw auto te herstellen met
niet-orginele onderdelen? Of te repareren in plaats van te vervangen? Met de
Hyundai Autoverzekering hebt u de zekerheid dat bij schade uw Hyundai altijd
wordt hersteld volgens Hyundai’s strenge fabrieksvoorschriften en uiteraard met
originele nieuwe Hyundai-onderdelen.
... u het afsluiten van de Hyundai Autoverzekering volledig met uw eigen Hyundai-dealer kunt regelen? Inclusief het opzeggen van uw huidige autoverzekering?
... u profiteert van 1, 3 of 5 jaar occasionregeling zonder afschrijving? Bij andere
verzekeraars daalt uw Hyundai procentueel in waarde, ieder jaar weer.
... uw Hyundai meer waard is als deze is gerepareerd met originele onderdelen?

Hyundai Autoverzekering
De Hyundai Autoverzekering biedt een beperkt casco-dekking en drie soorten
volledig casco-dekkingen: Budget, Premium en Excellent. Hierdoor kunt u uw
Hyundai verzekeren op de manier waarop ú dat wenst:
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3 jaar

5 jaar

Maximaal
10 dagen

Maximaal
5 dagen

Maximaal
30 dagen

Maximaal
30 dagen

Accessoires standaard verzekerd
tot 10% van de cataloguswaarde

Ja

Ja

Ja

Ja

Onbeperkte dekking audio- en
navigatiesystemen, alleen indien
af-fabriek of door Hyundaidealer ingebouwd

Ja

Ja

Ja

Ja

Ruitreparatie
€0
Ruitvervanging
€0
Carrosserieschade
€0

Ruitreparatie
€0
Ruitvervanging
€ 175
Carrosserieschade
€250

Geen
eigen risico

Geen
eigen risico

Nieuwwaarderegeling
Occasionwaarderegeling
Vervangend vervoer

Eigen risico bij uw eigen
Hyundai-dealer

Op www.hyundai.nl/services/verzekeringen kunt u uw premie uitrekenen en de voorwaarden van de
Hyundai Autoverzekering bekijken.

Natuurlijk wilt u weten wat een Hyundai Autoverzekering die bij u past precies
kost. Ga langs bij uw Hyundai-dealer en hij rekent het u haarfijn voor. Of bel
naar (024) 366 56 40. Ook via de site www.hyundai.nl/services/verzekeringen
kunt u eenvoudig uw premie berekenen en een polis afsluiten.

De voordelen van de
Hyundai Verzekering
Zeer aantrekkelijke premie
5 jaar nieuwwaardedekking bij een nieuwe Hyundai
5 jaar aanschafwaardedekking bij een gebruikte Hyundai
No-claimkorting die kan oplopen tot 85 procent
Motorverzekering: dezelfde no-claimkorting voor de motorfiets
Partnerkorting: overdracht opgebouwde no-claimkorting naar partner
voor de tweede auto
Geen eigen risico: bij reparatie door de Hyundai-dealer (ook bij
ruitvervanging)
Gegarandeerde reparatie van de auto met originele Hyundaionderdelen
Rechtstreekse verrekening van schadereparatienota’s
Eigen Hyundai 24-uurs schadehelplijn
Door Hyundai-fabriek geïnstalleerde accessoires gratis meeverzekerd,
overige accessoires gratis meeverzekerd tot 10 procent van de cataloguswaarde van uw Hyundai
Standaard vervangend vervoer in Nederland en het buitenland na 		
ongeval of diefstal
Bescherming van de no-claimkorting voor ervaren rijders
Gratis opzegservice van uw huidige autoverzekering

Aan deze folder kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de
desbetreffende voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Op www.hyundai.nl/services/verzekeringen kunt u uw premie uitrekenen en de
voorwaarden van de Hyundai Autoverzekering bekijken.

