Bijzondere Voorwaarden
Personenautoverzekering Tesla
Geen eigen risico leenauto

1. Voorwaarden
Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Geen Eigen Risico Leenauto zijn
onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla Autoverzekering alsmede met de op het
polisblad genoemde specifieke voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde clausules.
2. Wie is er verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de hieronder genoemde personen. In deze voorwaarden spreken wij deze
personen aan met ‘u’:
- de verzekeringnemers;
- de in de leenovereenkomst genoemde bestuurder(s);
- familie in de eerste graad welke is gelieerd aan verzekeringsnemer of de in de leenovereenkomst
- genoemde bestuurder.
De bestuurder van het voertuig dient minimaal 21 jaar te zijn en niet ouder dan 75 jaar.
Er is alleen dekking mits geen andere verzekering de schade dekt of de schade onder een andere
verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
3. Waar bent u verzekerd?
U bent alleen verzekerd indien de schade is ontstaan op de openbare weg in één van de landen die op uw
Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staat. U bent niet verzekerd in de landen
die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.
4. Waar bent u voor verzekerd en wat vergoeden wij?
4.1 Duur
Wij bieden dekking voor de duur van 21 dagen vanaf het moment dat u de leenovereenkomst heeft
ondertekend. Er is dekking voor één voertuig per periode.
4.2 Maximale vergoeding
Deze verzekering biedt dekking voor het eigen risico dat u heeft afgesloten conform de
leenovereenkomst.
4.3 Huurvoertuig van Tesla
Deze polis biedt enkel dekking indien de leenauto ter beschikking is gesteld door de Tesla dealer of in
geval van schade door een door ons aangewezen schadeherstelbedrijf.

4. Hoe regelen wij de schade?
De schade dient gemeld te worden bij de verzekeraar van het betreffende voertuig. Zij wikkelen de schade
af met de eigenaar van het voertuig.
U dient ons in het bezit te stellen van alle stukken die betrekking hebben op de schade, alsmede dient u
aan te tonen welk eigen risico u heeft moeten voldoen.
5. Wanneer krijgt u geen vergoeding?
5.1 Normaal gebruik
Wanneer de schade is veroorzaakt tijdens een safari, een avontuurlijke route of tijdens het rijden op een
weg die niet bedoeld is om de openbare weg te zijn, zullen wij het eigen risico niet aan u vergoeden.
5.2 Overige zaken
Ook in de volgende gevallen gaan wij niet over tot vergoeding van uw schade:
- als uw naam niet op de leenovereenkomst staat genoemd;
- als u zich niet heeft gehouden aan de algemene voorwaarden van de leenovereenkomst.
6. Wat zijn uw verplichtingen?
6.1 Schade melden
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Doe dat via insuremytesla.nl. Doe uw melding
in ieder geval binnen 31 dagen. Daarna zijn wij niet meer tot uitkering verplicht.
U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een
schadevergoeding, en als u recht heeft op vergoeding: op welk bedrag. Stuur originele bewijsstukken,
gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben
ingeschakeld. Op verzoek stuurt u bepaalde stukken ook naar de Alarmcentrale.

