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Veelgestelde vragen

l.

Welke stukken heb iknodig, indien ikop mijn CASCo-verzekeringwil claimen ?
r Frnpolilierapport
. Nummerbewijs
. Verzekeringsbewijs
'. Verkoopverklaring (indien het nummerbewijs nog niet op uw tuumo staa|
Ingevuld en ondertekend schadeforrnulier
. Rijbewijs

2.' Wat moet ik doen indien ik bij Self Reliance mijn WAM - vetzekering heb lopen
ik betrokken ben bii een aanrijding met iemand wiens voertuig bij een andcr

en

verzekeringsmaatsehappij is vezekerd ?
r lndien u veroorzaker bent van de aanrijding : dan dient u de aanrijding bij Self
Reliance te vermelden. De schade aan uw eigen voertuig zult u zelf moeten
betalen, want u heeft alleen een WAM - verzekering.
. Indien u benadeelde bent van de aanrijding,
dan dient u uw claim in te dienen bij
de verzekeringsmaatschapprj *aat de veroorzaker van de aanrijding zijn WAM verzekering heeft lopen.

3.

Wanneer wordt een auto total loss verklaard ?
Als Self Reliance heeft vastgesteld dat de herstelkosten meer bedragen dan het verschil
tussen de dagwaarde en de restwaaxde van het voertuig.

4.

Wat gebeurt er met de schade - uitkering wanneer er meerdere voertuigen bij een
aanrijding betrokken ziin gcweest ?
Alle partijen worden schadeloos gesteld voor zover het verzekerd bedrag toereikend is.
Indien de totale schade hoger is dan het verzekerd bedrag, wordt het verzekerd bedrag
evenredig verdeeld onder de benadeelden. Indien u veroorzaker bent zult u de meerkosten
uit uw eigen zak moeten betalen, omdat de benadeelden een verhaalsrecht op u hebben.
Het is daarom verstandig het verzekerd bedrag van uw WAM - verzekering zo ruim
mogelijk te nemen.
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