AANVULLENDE
VERZEKERINGEN
VOOR EXTRA
ZEKERHEID

Schadeverzekering

Ongevallen extra

Materiële schade

Twee keer zo hoge uitkering ten

Letselschade

opzichte van de ongevallenverzekering

Materiële gevolgschade

basis. U én uw passagiers ontvangen
na een ernstig ongeval:

GRATIS OVERSTAPSERVICE

€ 10.000,- per persoon bij overlijden

Heeft u op dit moment al een autoverzekering bij een andere verzekeraar?

Ongevallen basis

€ 50.000,- per persoon bij blijvende

Wij regelen de overstap voor u. We zeggen uw huidige verzekering op,

Als u te maken krijgt met een ernstig

invaliditeit

zodat u maar aan één ding hoeft te denken: genieten van uw nieuwe Suzuki!

ongeval zijn u én uw passagiers
verzekerd voor de volgende bedragen:

Rechtsbijstand Extra

€ 5.000,- per persoon bij overlijden

De dekking van Rechtsbijstand

Heeft u vragen?

€ 25.000,- per persoon bij blijvende

basis, aangevuld met juridische

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Suzuki dealer of met

invaliditeit

ondersteuning bij een meningsverschil.

Bovemij (024 - 366 56 61)

Leidt een ongeval met uw auto

Rechtsbijstand Basis

tot een juridisch conflict, dan mag

Suzuki autoverzekering afsluiten?

u rekenen op rechtshulp.

Uw Suzuki dealer helpt u graag verder of regel het zelf direct op suzuki-polis.nl

Hulp bij juridische zaken na een

UW SUZUKI IN VERTROUWDE HANDEN

ongeval met uw auto. We helpen u
bijvoorbeeld om de schade te verhalen.

SUZUKI
AUTOVERZEKERING

Suzuki autoverzekering wordt uitgevoerd door N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
IBAN: NL29 RABO 0380 2088 81 | KvK Centraal Gelderland: 10019550 | Vergunningnummer: 12000483
Deze folder is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Verzeker u van de betrouwbaarheid en kwaliteit van Suzuki

UW SUZUKI DEALER
ALS AANSPREEKPUNT

Hoofdverzekeringen

Uw auto direct verzekeren bij Suzuki levert u veel voordelen op. In geval van

Online afsluiten

BEPERKT CASCO

VOLLEDIG CASCO
BASIS

VOLLEDIG CASCO
EXTRA

VOLLEDIG CASCO
COMPLEET

Standaard tot
€ 2.500,-

Standaard tot
€ 2.500,-

Standaard tot
€ 2.500,-

Standaard tot
€ 2.500,-

-

1 jaar

3 jaar

5 jaar

3 jaar

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 dagen

5 dagen

30 dagen

30 dagen

• Ruitreparatie

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

• Ruitvervanging

€ 0,-

€ 175,-

€ 0,-

€ 0,-

• Carrosserieschade

€ 0,-

€ 250,-

€ 0,-

€ 0,-

schade is één telefoontje naar uw eigen Suzuki dealer genoeg. Wij regelen alles
voor u. Daardoor is de premie scherp en weet u zeker dat uw Suzuki met originele
onderdelen wordt gemaakt. Hierdoor blijft ook de fabrieksgarantie behouden.
Wat er ook gebeurt, uw auto is in vertrouwde handen bij Suzuki.

Accessoires meeverzekerd?
Nieuwwaardegarantie
Occasionwaardegarantie (voor occasions tot 10 jaar)

5 jaar nieuwwaardegarantie
Dezelfde vakmensen die uw auto onderhouden, zorgen ervoor dat uw auto bij
schade weer volledig wordt hersteld.
En als uw auto total loss is of wordt
gestolen? Dan krijgt u de eerste vijf jaar
gewoon een gloednieuwe Suzuki! Ook bij
een Suzuki occasion kunt u de eerste

Binnen 5 jaar
total loss? Een
gloednieuwe
Suzuki!

Vervangend vervoer
Vaste dealer als aanspreekpunt
Hybride gecertificeerde monteurs
Eigen risico bij reparatie binnen netwerk

vijf jaar een gelijkwaardige auto uitzoeken.
Dat is de zekerheid van Suzuki.

KIES NU VOOR DE SUZUKI AUTOVERZEKERING
EN GENIET VAN AL DEZE VOORDELEN:
Tot 5 jaar nieuwwaardegarantie (occasionwaarde)

Aanvullende verzekeringen
Schade aan derden

Uw eigen dealer als aanspreekpunt
Reparatie met originele onderdelen
Behoud van fabrieksgarantie
Altijd vervangend vervoer bij schade
Accessoires tot € 2.500,- meeverzekerd

Heeft u vragen? Bel dan naar 024 – 366 56 61 of mail ons op info@Suzuki-polis.nl.

Ruitschade en ruitvervanging
Brand-, storm- en natuurschade
Diefstal, inbraak en joyriding
Aanrijding en vandalisme

-

Slippen, omslaan en te water raken

-

