Auto- en Motorverzekering
Goed verzekerd erop uit

Uw tussenpersoon:

51234 (03-07)

Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning
van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het
verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000478.
Zij kan optreden als aanbieder van schadeverzekeringen.
Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR kunt u kijken
op www.fortisasr.nl bij ’contact’.

Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.fortisasr.nl
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Zo gaat u veilig de weg op

Uw auto brengt u waar u wilt. Snel en comfortabel, maar niet voor niks.
Uw auto is een kostbaar bezit dat u goed wilt beschermen. Zeker met het oog
op de huidige verkeersdrukte. U bent niet de enige op de weg en hoe alert u
ook bent, in het drukke verkeer is de kans op een aanrijding altijd aanwezig.
Met alle vervelende gevolgen van dien. Wie draait er op voor de kosten?
Hoe zit het met reparatie? En op welke hulp kunt u rekenen na een ongeval?

Wat biedt de Autoverzekering?
Fortis ASR biedt u verschillende cascoverzekeringen
voor schade aan uw auto. Uw premie wordt bepaald
door meerdere factoren, zoals:
• Het aantal kilometers dat u rijdt
• Het type auto of motor
• Uw woonplaats
• Aantal schadevrije jaren
• Uw leeftijd

Goed verzekerd op weg met uw auto
Fortis ASR heeft een goed aanbod schadeverzekeringen
waarmee u uw auto of motor beschermt. Met een Fortis ASR
Auto- of Motorverzekering bent u verzekerd tegen schade
aan uw voertuig en tegen schade die u met uw voertuig hebt
toegebracht aan derden. U hebt keuze uit verschillende
dekkingen. Deze folder geeft u de informatie, inclusief nuttige
tips om schade te voorkomen.

U kunt uw Auto- of Motorverzekering aanvullen met:
• No-claim beschermer: hiermee kunt u maximaal één keer
per jaar schade claimen zonder terug te vallen in bonus/
malus trede.
•	Ongevallen Inzittenden: geeft een vergoeding indien u
of andere inzittenden bij een ongeval blijvend letsel oplopen
of overlijden, ongeacht wie er aansprakelijk is.
Voor motorrijders is er de Ongevallen Opzittenden.
•	Rechtsbijstand: geeft u rechtshulp wanneer u gedupeerd
bent in het verkeer.

Auto- en Motorverzekering
U bent wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten
tegen schade die u met uw auto of motor aan anderen kunt
toebrengen: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Daarnaast biedt Fortis ASR u verschillende cascoverzekeringen tegen schade aan uw auto of motor.
Maak uw keuze uit
de verschillende Cascoverzekeringen
•	Casco Beperkt: verzekert schade aan auto en motor door
onder meer brand en diefstal. Ook schade aan helm en
motorkleding door een ongeval is verzekerd.
•	Casco Compleet: dekt vrijwel alle mogelijke
schadeoorzaken. Voor nieuwe auto’s en motoren biedt
deze verzekeringsvorm het eerste jaar een uitstekende
nieuwwaarderegeling.
• InruilPlus: uitgebreide cascodekking voor auto’s van drie
jaar en ouder. De premie daalt naarmate de auto ouder
wordt. Raakt uw auto total loss of wordt uw auto gestolen,
dan garandeert InruilPlus een hoge dagwaardevergoeding.

U betaalt een eerlijke premie
De premie van uw Auto- of Motorverzekering wordt bepaald
door meerdere factoren, zoals het aantal kilometers dat u jaarlijks rijdt, wat voor auto of motor u hebt, en waar u woont. De
kans op blikschade in de Randstad is bijvoorbeeld hoger dan
in landelijk gebied. Voor het vaststellen van de premiehoogte
hanteert Fortis ASR een formule die daarmee rekening houdt.
Zo betaalt u een eerlijke premie.

Vijf goede redenen om de Fortis ASR Auto- of
Motorverzekering af te sluiten
• Bonuskorting bij schadevrij rijden tot maximaal 75%
•	Met de No-claim beschermer bij schade niet meteen een
terugval in korting
• Snelle en vakkundige reparatie
• Hulp na ongeval onderweg
•	Opgebouwde bonuskorting van uw eerste auto
geldt ook voor uw tweede auto of motor

Beperk het risico op ongelukken en schade aan uw
voertuig
•	Laat uw auto of motor regelmatig nakijken; houd u aan
de onderhoudstermijn die uw dealer aangeeft
•	Controleer regelmatig de bandenspanning en het profiel
van de banden
•	Ververs de remolie na iedere 60.000 km
•	Vervoer kinderen kleiner dan 1,35 m altijd in een
goedgekeurd kinderzitje
•	Draag uw gordel, ook achterin
•	Anticipeer in het verkeer

• V
 erhaalsbijstand: helpt u materiële schade te verhalen
op een ander.
• Schadeverzekering Inzittenden / Opzittenden: hiermee
is elke passagier verzekerd tegen letsel en materiële
schade.
Compleet én voordelig verzekerd
U kunt uw Auto- of Motorverzekering ook opnemen in het
Voordeelpakket. Met het Voordeelpakket van Fortis ASR
verzekert u zich compleet tegen een voordelig tarief. U kunt
het Voordeelpakket eenvoudig en geheel op basis van uw
persoonlijke wensen en situatie samenstellen. Met het
Voordeelpakket bundelt u al uw verzekeringen, sluit u overlap
in verzekeringen uit én voorkomt u dat u onderverzekerd bent.
Uw tussenpersoon helpt u graag verder.

Voordelen van het Voordeelpakket
• Aantrekkelijke korting, oplopend tot 12%
• De beste oplossing bij schade
• Snelle en volledige schadevergoeding
• Geen polis- of administratiekosten
• Gratis termijnbetaling
• Geen overlap of onderverzekering
•	Dag en nacht schade melden via de Fortis ASR
Alarmservice
• Een aanspreekpunt: uw persoonlijke adviseur

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een
compleet assortiment aan verzekeringen en financiële
producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis
ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren.
Dat biedt klanten de zekerheid dat zij kunnen rekenen op
een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR
werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en
ondersteunt ze met specialistische informatie, handige
software en passende oplossingen. Die samenwerking levert
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service
en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn
persoonlijke situatie. En dat is wat telt.

