Aanvullende componenten bij Autolease Ursem Barten

Verzekeringsmogelijkheden
Ongevallen Inzittenden Verzekering

Schadeverzekering Inzittenden

In geval van overlijden

De verzekering dekt tot ten hoogste een
verzekerd bedrag van maximaal € 1.000.000,per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen de schade die het rechtstreekse en
directe gevolg is van een ongeval:

De verzekering keert maximaal het verzekerde
bedrag van € 15.000,- uit bij overlijden als
rechtstreeks gevolg van een aan de
verzekerde binnen de geldigheidsduur van de
verzekering overkomen verkeersongeval.
In geval van overlijden van een verzekerde
jonger dan achttien of ouder dan zeventig jaar
bedraagt de uitkering € 3.400,-.





Indien voor dezelfde verzekerde voor
hetzelfde ongeval reeds een uitkering voor
blijvende invaliditeit heeft plaats gehad, zal
deze uitkering op de uitkering wegens
overlijden in mindering worden gebracht.
In geval van blijvende invaliditeit
De verzekering keert uit voor een aan de mate
van invaliditeit gerelateerd gedeelte van het
maximaal verzekerde bedrag van € 30.000,uit bij blijvende invaliditeit als rechtstreeks
gevolg van een aan de verzekerde binnen de
geldigheidsduur van verzekering overkomen
ongeval.





Ten gevolge van letsel of aantasting
van de gezondheid van verzekerde(n),
al dan niet de dood ten gevolge
hebbend;
Ten gevolge van beschadiging of
verlies van zaken toebehorende aan
verzekerde(n) en die met het
verzekerde motorrijtuig worden
vervoerd, anders dan door diefstal en
vermissing, alsmede door de
verzekerde(n) tijdens het ongeval
gedragen kleding;
Bestaande uit derving van
levensonderhoud van nabestaanden
als omschreven in artikel 6:108 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek.
Immateriële schade (smartengeld).
Schade als omschreven in artikel 6.106
lid1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

In afwijking van het voorgaande wordt geen
vergoeding verleend voor:
1. de kosten als omschreven in artikel 6: 96 lid
2 Burgerlijk Wetboek;
2. de kosten door een derde gemaakt, zoals
omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk
Wetboek.
Wel worden vergoed de kosten die met
toestemming of in opdracht van de
verzekeraar worden gemaakt;


Begrafeniskosten tot maximaal €
15.000,- per inzittende.

Winterbanden
All-Season banden

Winterbandenregeling

Uw leaseauto wordt
afgeleverd met 4 all-season
banden die ook geschikt zijn
als winterband. Hierdoor
heeft u geen 2-jaarlijkse
wissel en profiteert u van de
voordelen van zowel een
zomer- als winterband.

De banden van uw
leaseauto worden 2x per
jaar verwisseld van zomer/
winterbanden.
Deze winterbandenregeling
is inclusief:


Een All-Season banden set
is leverbaar
vanaf € 8,- per maand excl.
btw.



Wisseling van 4
banden
Opslag van 4
banden

De winterbandenregeling is
leverbaar
vanaf € 18,- per maand
excl. btw.

Complete winterbandvelgen set
De wielen van uw leaseauto
worden 2x per jaar
verwisseld van zomer/
wintervelgen set.
Deze winterbandenregeling
is inclusief:



Wisseling van
4 velgen incl. band
Opslag van 4 velgen
incl. band

Een Complete winterbandvelgen set is leverbaar
vanaf € 25,- per maand
excl. btw.

Brandstofpas
Brandstofpas Nederland

Brandstofpas Europa

U kunt kiezen voor een tankpas voor
Nederland.

U kunt kiezen voor een tankpas voor Europa.

Hiermee kunt u gemakkelijk tanken bij heel
veel tankstations in Nederland. Maandelijks
wordt een voorschot doorberekend in uw
leasetarief en achteraf gecorrigeerd naar het
werkelijke verbruik.
U heeft de tankpas voor € 5,70 excl. btw per
maand.

Hiermee kunt u gemakkelijk tanken bij heel
veel tankstations in Nederland en Europa.
Maandelijks wordt een voorschot
doorberekend in uw leasetarief en achteraf
gecorrigeerd naar het werkelijke verbruik.
U heeft de tankpas voor € 8,20 excl. btw per
maand.

