Autoverzekering

Verzeker uw Kia eenvoudig met de Kia Autoverzekering
Met de Kia Autoverzekering kunt u met een veilig gevoel op
weg. Met onze zeer gunstige voorwaarden, scherpe tarieven en
servicegerichte werkwijze, bieden wij u een goede verzekering voor
uw Kia. Voor schadereparaties kunt u terecht bij uw eigen dealer,
wat sneller en efficiënter werkt. Uw dealer zorgt er bij schade voor
dat uw auto met originele onderdelen hersteld wordt en dat u weer
snel op pad kunt met uw eigen auto. In de tussentijd krijgt u een
vervangende auto mee. Een meer dan volledige verzekering, zonder
dat u voor verrassingen komt te staan.
Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden die
de Kia Autoverzekering u biedt.
Uw Kia optimaal verzekerd tegen een aantrekkelijk tarief

Kies de dekking die bij u past
De Kia Autoverzekering biedt verschillende soorten dekkingen.
Hierdoor kunt u uw Kia verzekeren op de manier waarop ú dat
wenst. Vraag naar de voorwaarden en uw premie, en sluit de
verzekering direct bij uw Kia-dealer af.
Wettelijke Aansprakelijkheid
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich te verzekeren tegen
de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De Kia 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
verzekerd bedrag maar liefst € 5.600.000,- per schadegebeurtenis.
Uw WA-verzekering vult u aan met een beperkt casco dekking of
een volledig casco dekking.
Beperkt casco
De beperkt casco dekking kan worden afgesloten als aanvulling op
de WA-dekking. Met een beperkt casco dekking bent u verzekerd
voor schade ontstaan als gevolg van onder andere (poging tot)
diefstal, brand, storm en ruitbreuk. Heeft u een occasion gekocht?
Dan kun u gebruik maken van de gunstige 2 jaar occasionregeling.
Volledig casco
Wij adviseren uw nieuwe Kia altijd volledig casco te verzekeren.
Met een volledig casco dekking bent u namelijk optimaal verzekerd.
Alle schades waarvoor u met een beperkt casco dekking bent
verzekerd zijn ook verzekerd onder de volledig casco dekking.
Daarnaast biedt een volledig casco verzekering ook dekking voor
onder andere schade als gevolg van een aanrijding en vandalisme.
Alle soorten volledig casco dekkingen kennen een zeer gunstige
nieuwwaarderegeling. Dat is zekerheid.
De Kia Autoverzekering biedt drie verschillende soorten volledig
casco dekkingen:
• Economy - de voordelige keuze
• Comfort - de veilige keuze
• Plus - de beste keuze

In dit overzicht hebben wij de verschillende dekkingen voor u op een rijtje gezet:
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Verzekerd tegen schade aan uw auto in geval van
brand, storm of diefstal

✓

✓

✓

✓

Verzekerd tegen schade aan uw auto in geval van een aanrijding,
of in geval van een schade die u zelf heeft veroorzaakt

✗

✓

✓

✓

Nieuwwaarderegeling
Occasionwaarderegeling
Vervangend vervoer

✗

1 jaar

3 jaar

5 jaar

2 jaar

1 jaar

2 jaar

Niet van toepassing

Maximaal 10 dagen

Maximaal 5 dagen

Maximaal 10 dagen

Maximaal 30 dagen

Accessoires standaard verzekerd tot 10% van de
cataloguswaarde

✓

✓

✓

✓

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen,
alleen indien af-fabriek of door Kia-dealer ingebouwd.

✓

✓

✓

✓

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carroserieschade € 0

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 175
Carroserieschade € 350

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carroserieschade € 0

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 0
Carroserieschade € 0

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175
Carroserieschade € 500

Ruitreparatie € 125
Ruitvervanging € 250
Carroserieschade € 750

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175
Carroserieschade € 500

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175
Carroserieschade € 500

Eigen risico bij reparatie bij uw eigen Kia-dealer

Eigen risico bij reparatie elders

Extra zekerheid? Kies voor aanvullende dekkingen
Het is mogelijk om uw gekozen verzekering uit te bereiden met
verschillende aanvullende dekkingen.
Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
Deze verzekering biedt een belangrijke uitbreiding op uw dekking.
Zo zijn alle spullen die door de inzittenden vervoerd worden
verzekerd en biedt deze verzekering dekking voor materiële
gevolgschade in geval van letsel. Daarnaast worden de kosten
van geneeskundige behandeling vergoed. De verzekeringnemer
en de inwonende gezinsleden zijn ook verzekerd wanneer zij zich
in een andere auto bevinden.
Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI)
Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzittenden
van uw auto overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van
een ongeval, het gekozen verzekerde bedrag of een percentage
daarvan wordt uitgekeerd.
Verhaalsrechtsbijstandverzekering
De rechtsbijstand verhaalt de schade aan de auto op de
tegenpartij. Heeft u zelf geen rechtsbijstand afgesloten? Dan
moet u zelf de schade verhalen op de tegenpartij. U krijgt met
deze dekking tevens juridische bijstand wanneer u een geschil
heeft over de aankoop of garantie van uw Kia.
Snel geregeld en voor iedereen

Het gemak van de Kia Autoverzekering
Regel het snel en eenvoudig bij uw dealer
De Kia Autoverzekering sluit u snel en eenvoudig af bij uw eigen
Kia-dealer. Uw dealer vertelt u graag meer over de verschillende
dekkingen, en op basis van uw gegevens rekent uw dealer direct
voor u uit hoeveel premie u betaalt. U rijdt op deze manier snel
en zorgeloos de showroom uit.
Gratis overstapservice
U kunt gebruik maken van de gratis opzegservice om uw
huidige verzekeringspolis te beëindigen. Of u geeft alvast de
vervaldatum door als uw huidige verzekering een opzegtermijn
kent. Wij zorgen er dan voor dat uw huidige autoverzekering op
het juiste moment wordt stopgezet en uw Kia Autoverzekering
in werking treedt.

24-uurs schadehulplijn
Als u schade heeft, wilt u direct worden geholpen. Daarom is
de speciale schadehulplijn 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar. Professionele medewerkers nemen u alle zorgen uit
handen. Of het nu gaat om het melden van schade, advies bij het
invullen van de schadeformulieren of het regelen van vervangend
vervoer. Alle schades worden zo snel en efficiënt mogelijk
afgehandeld.
Schadeherstel door uw eigen dealer
Uw Kia wordt snel en vakkundig gerepareerd door uw eigen
Kia-dealer. Daarvoor worden altijd originele onderdelen
gebruikt. Tevens wordt de afhandeling van de schade u volledig
uit handen genomen. De Kia Autoverzekering betaalt het
schadebedrag namelijk direct aan uw dealer. Zo heeft u er geen
omkijken meer naar.
Voor alle leeftijden
Iedereen kan zich verzekeren met de Kia Autoverzekering, van
jong tot oud (minimumleeftijd 18 jaar).
Accessoires standaard gratis meeverzekerd tot 10% van de
cataloguswaarde
Ook al uw Kia-accessoires zijn standaard meeverzekerd tot
10% van de cataloguswaarde van uw auto. Uiteraard kunt u
voor een hoger bedrag aan accessoires verzekeren. U betaalt
dan alleen premie over de extra accessoires.
Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen
Heeft u af-fabriek ingebouwde Kia audio- en/of navigatieapparatuur in uw auto? Dan heeft u de zekerheid van een
ongelimiteerde verzekering. De Kia Autoverzekering biedt u
daarnaast dekking voor nieuwe audio- en navigatie-apparatuur
die bij aflevering door uw Kia-dealer is ingebouwd.

Meer weten over de Kia Autoverzekering?
Bent u benieuwd naar de aantrekkelijke premie van de Kia
Autoverzekering? Uw Kia-dealer legt graag uit welk product het
beste bij u past en berekent direct uw premie. Maar u kunt ook
telefonisch contact met ons opnemen via 024-3665601 (lokaal
tarief). We kunnen al uw vragen beantwoorden en zelfs uw
verzekering direct voor u in orde maken. We zijn bereikbaar op
werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur.

De eerste 3 jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
www.kia.nl
E-mail: info@kia.nl

Kia Autoverzekering is een handelsnaam van Kia Motors Nederland B.V. De Kia
Autoverzekering is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Kia Motor
Nederland B.V., Bovemij Financiële Diensten B.V. en N.V. SchadeverzekeringMaatschappij Bovemij. Het risico van de Kia Autoverzekering is ondergebracht bij
Bovemij Financiële Diensten B.V. te Nijmegen, zijnde een gevolmachtigde agent
van N.V. Schadeverzekering- Maatschappij Bovemij te Nijmegen. De inhoud van
deze brochure is niet gericht op advies door Kia Motors Nederland B.V. U heeft
bij het afsluiten van deze verzekering een bedenktijd van 14 dagen. Aan deze
brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de
polisvoorwaarden. Neem voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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