Cabrioletpolis/Roadsterpolis
Uw cabrio/roadster is een bijzondere auto en verdient een bijzondere verzekering! Cabrioletpolis.nl is
zo'n verzekering voor een prima premie!








Eigen risico is slechts € 130 en uw cabrioletkap/softtop is zonder extra eigen risico
meeverzekerd!
Extra hulpverlening onderweg bij schade aan de dakconstructie!
Tot 55% instapkorting als u nog geen schadevrije jaren heeft opgebouwd!
Overname van het aantal schadevrije jaren (Roydata-registratie), waardoor korting kan
oplopen tot 75%!
Tweede gezinsautoregeling (dezelfde B/M-korting op 2 auto's) is van toepassing!
Uitstekende begeleiding en gratis vervangend vervoer bij schade!
Keuze uit maximaal 25000 km/jaar of onbeperkt aantal km’s!

Kap volledig verzekerd
De kap alsmede de kap-constructie is volledig verzekerd; bij Beperkt Casco bij brand, diefstal en
braakschade en bij Volledig Casco bij alle van buiten komende onheilen. Het eigen risico is gelijk aan
het standaard eigen risico, nl. € 130 per (niet-verhaalbare) schade.
Extra Hulpverlening bij cabrioletdakconstructie
Bij de Volledig Casco verzekering geldt:
Wanneer de cabriolet door onverschillig welke oorzaak dan ook een gebrek aan het dakgedeelte krijgt
(indien de hulpverlening tot stand is gekomen in overleg met en na instemming van SOS
International):
Hulpverlening binnen Nederland:
a. binnen 1 uur na ontvangst van de melding: aanbieden van een overdekte en afgesloten stalling
voor in ieder geval de cabriolet. Indien de cabriolet niet meer kan rijden en/of indien geen van de
inzittenden meer bevoegd is om met de cabriolet te rijden, wordt de cabriolet met eventuele
aanhanger eveneens geborgen en vervoerd naar de stalling;
b. binnen 24 uur na berging: vervoer van de gestalde cabriolet en eventuele aanhangwagen naar één
door de verzekerde te bepalen adres in Nederland.
Hulpverlening buiten Nederland (binnen het geldigheidsgebied in het buitenland):
a. binnen 1 uur na ontvangst van de melding: aanbieden van een overdekte en afgesloten stalling
voor in ieder geval de cabriolet. Indien de cabriolet niet meer kan rijden en/of indien geen van de
inzittenden meer bevoegd is om met de cabriolet te rijden, wordt de cabriolet met eventuele
aanhanger eveneens geborgen en vervoerd naar de stalling;
b. binnen 24 uur na berging: vervoer van de gestalde cabriolet en eventuele aanhangwagen naar één
door de verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits: het dakgedeelte van de cabriolet niet binnen
4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de
(terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Aanvullende dekkingen:
ongevallen-inzittendenverzekering: uitkering bij blijvend letsel of overlijden aan inzittenden,
ongeacht schuldvraag, keuze uit diverse verzekerde bedragen
schade-verzekering-inzittenden: vergoeding van letsel en materiële schade aan alle inzittenden,
ongeacht schuldvraag, tot maximaal € 1.000.000
rechtsbijstand: rechtshulp m.b.t. verkeersschade en rechtsbijstand rondom de aanschaf, reparatie
en/of onderhoud van een motorvoertuig
pechhulp: hulp bij pech-onderweg

Vink Verbeek Verzekeringen BV - www.vinkverbeek.nl - 0320-269080 - info@vinkverbeek.nl
2010 © VinkVerbeek - alle rechten voorbehouden

