
Meer weten over de Renault Autoverzekering?
Bent u benieuwd naar de aantrekkelijke premie van de Renault 
 Autoverzekering? Uw Renault-dealer vertelt u graag meer over  
de mogelijkheden. Of neem contact op met de afdeling klantenservice van 
de Renault Autoverzekering, via (024) 366 56 25.

Renault Financial Services 
 Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk

Postbus 75760, 1118 ZX Schiphol
Telefoon (020) 354 96 30 

E-mail: info@rfs.nl
Internet: http://autoverzekering.renaultfinance.nl

Prijswijzigingen en zet- en/of drukfouten voorbehouden.
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Renault 
Autoverzekering
Met een veilig gevoel op weg

Renault Autoverzekering is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen RCI Financial Services B.V. en Bovemij Financiële Diensten 
B.V.. Renault Autoverzekering wordt aangeboden door Bovemij 
Financiële  Diensten B.V. welke optreedt op als gevolmachtigd agent 
van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij onder AFM-
vergunningsnummer: 12010584. De inhoud van deze brochure is 
niet gericht op advies door RCI Financial Services B.V. Aan deze 
brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de 
polisvoorwaarden. 
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RENAULT AUTOVERZEKERING
Kies de dekking die bij u past
De Renault Autoverzekering biedt verschillende typen dekkingen. Vraag uw 
Renault-dealer naar de voorwaarden. 

Wettelijke Aansprakelijkheid 
Elke automobilist is volgens de wet verplicht zich te verzekeren tegen de 
gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (WA). Uw WA-dekking bedraagt 
binnen de Renault Autoverzekering: 

  Materieel:   tot € 2.500.000,- per schadegebeurtenis. 
  Letselschade:   tot € 5.600.000,- per schadegebeurtenis.

Uw WA-verzekering vult u aan met een beperkt casco dekking of een 
volledig casco dekking. Wij adviseren uw nieuwe of jong gebruikte Renault 
altijd volledig casco te verzekeren. Met een volledig casco dekking bent u 
namelijk optimaal verzekerd. 

Beperkt casco 
Met een beperkt casco dekking bent u verzekerd voor schade ten gevolge 
van o.a. (poging tot) diefstal, brand, storm en ruitbreuk. Wanneer u 
een occasion aanschaft, kunt u gebruikmaken van de gunstige 2 jaar 
 occasionwaarderegeling.

Volledig casco 
Bovenop de schades waarvoor u met een beperkt casco bent verzekerd, 
biedt een volledig casco dekking voor onder andere schade als gevolg van 
een aanrijding en vandalisme. 
De volledig casco dekking kent een zeer gunstige 5 jaar nieuwwaar-
deregeling in het geval van een nieuwe auto. Voor occasions is dit een 
5 jaar occasionwaarderegeling. 

De voordelen van de Renault Autoverzekering op een rijtje:
  Heldere polisvoorwaarden.
  Schadeherstel bij uw eigen dealer, geen eigen risico.
  Schadeherstel met originele onderdelen.
  Gunstige nieuwwaarderegeling en occasion waarderegeling.
  Scherpe premie.

SNEL GEREGELD
Afsluiten bij aangesloten Renault-dealers
De Renault Autoverzekering sluit u snel en eenvoudig bij de Renault- 
dealer. Uw dealer vertelt u graag meer over de verschillende dekkingen,  
en op  basis van uw gegevens berekent uw dealer direct voor u uit hoe- 
veel premie u betaalt. U rijdt op deze manier snel en zorgeloos de 
 showroom uit!

Gratis overstapservice
U kunt gebruikmaken van de gratis opzegservice om uw huidige  ver zekerings - 
 polis te beëindigen. Of u geeft alvast de vervaldatum door als uw huidige 
verzekering een opzegtermijn kent. Wij zorgen er dan voor dat uw huidige 
autoverzekering op het juiste moment wordt stopgezet en uw Renault 
Autoverzekering in werking treedt.

Voor alle leeftijden
Iedereen kan zich verzekeren met de Renault Autoverzekering, van jong  
tot oud. 

HERSTELWERKZAAMHEDEN
24-uurs schadehulplijn
Als u schade heeft, wilt u direct worden geholpen. Daarom is de speciale 
schadehulplijn 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat. Professionele 
medewerkers nemen u alle zorgen uit handen. Of het nu gaat om het 
melden van schade, advies bij het invullen van de schadeformulieren of het 
regelen van vervangend vervoer. Alle schades worden zo snel en efficiënt 
mogelijk afgehandeld. 

Schadeherstel, vakkundig en vertrouwd
Uw Renault wordt snel en vakkundig gerepareerd door de  Renault-dealer. 
Daarvoor worden altijd originele onderdelen gebruikt.  Tevens wordt de 
afhandeling van de schade u volledig uit handen genomen. De Renault 
Autoverzekering betaalt het schadebedrag namelijk direct aan uw dealer. 
Zo heeft u er geen omkijken meer naar!

AANVULLENDE DEKKINGEN 
Extra zekerheid? Kies voor aanvullende dekkingen.
Het is mogelijk om uw gekozen verzekering uit te breiden met verschillende 
aanvullende dekkingen: 

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
Deze aanvullende verzekering biedt dekking voor: 
  alle spullen die door inzittenden worden  vervoerd; 
  materiële gevolgschade in geval van een ongeval met letsel; 
  de kosten van geneeskundige behandeling ten gevolg van een 

ongeval met letsel.

De verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden zijn ook verzekerd 
wanneer zij zich in een andere auto bevinden.

Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI)
Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzittenden van uw 
auto overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval, het 
gekozen verzekerde bedrag of een percentage daarvan wordt uitgekeerd.

Rechtsbijstandverzekering
Rechtsbijstand verhaalt de schade aan de auto op de tegenpartij en 
geeft u juridische bijstand in het geval van een geschil met betrekking 
tot uw auto. Sluit u geen rechtsbijstandsverzekering af? Dan moet u zelf 
de schade verhalen op de tegenpartij. 

STANDAARD 
Accessoires meeverzekerd tot 10% van de cataloguswaarde
Alle accessoires aan uw Renault zijn standaard meeverzekerd tot 10% van 
de cataloguswaarde van uw auto. Uiteraard kunt u ook voor een hoger be-
drag aan accessoires verzekeren. U betaalt dan premie over het meerdere 
aan accessoires.

Onbeperkte dekking audio- en navigatiesystemen
Heeft u af-fabriek ingebouwde Renault-audio- en/of -navigatie  apparatuur in 
uw auto? Dan heeft u de zekerheid van een ongelimiteerde verzekering. 
Daarnaast biedt de Renault Autoverzekering u dekking voor nieuwe   
audio- en navigatieapparatuur die voor aflevering door uw Renault-dealer 
is ingebouwd.


