Voor de verzekeringnemer.

Betreft: uw Prima Bestelautoverzekering

Geachte heer, mevrouw,
Fijn dat u uw bestelauto bij ons hebt verzekerd. Wij hopen dat u tevreden bent over
onze dienstverlening. Daar hebben wij ons graag voor ingezet en dat zullen we blijven
doen. Hierbij ontvangt u uw nieuwe polis en geven wij u een toelichting op uw nieuwe
premie.
Hogere premie door meer schade en meer kosten
De media besteden de laatste jaren regelmatig aandacht aan de toenemende schade in
het verkeer. Landelijke cijfers laten ook zien dat verzekeraars steeds meer moeten
uitkeren. De Nederlandsche Bank heeft haar zorgen geuit hierover en de
verzekeringsbranche verplicht om ervoor te zorgen dat de premies kostendekkend zijn.
Naast schades die verband houden met het gebruik van de mobiele telefoon zijn
letselschades een grotere kostenpost doordat steeds meer partijen aanspraak kunnen
maken op een uitkering bij letselschade.
Verder is het u misschien opgevallen dat ook bestelauto’s steeds meer zijn uitgerust met
geavanceerde elektronica en andere technische opties. Het schadeherstel hiervan is
ingewikkelder én duurder. Zo was vroeger een ruit een ruit. Tegenwoordig zitten in bijna
elke voorruit ook diverse sensoren en zijn daardoor duurder in vervanging, maar ook in
herstel. Een verhoging van de premie is mede hierdoor helaas nodig. U kunt op uw polis
zien wat dit voor u precies betekent.
Uw voordelen van lagere schadekosten
Om de kosten van een schade te beperken werken wij samen met Schadegarant en
Glasgarant. Met dit netwerk van schadeherstellers hebben wij afspraken over de kosten
en de kwaliteit van het schadeherstel en over extra service voor u. Zo beperken wij de
kosten (en voorkomen aanvullende premieverhogingen), maar het biedt u ook extra
voordelen. U heeft geen eigen risico en gratis vervangend vervoer. Kunt u niet zelf uw
bestelauto brengen? Dan kunt u gratis gebruikmaken van een haal- en brengservice. U
bent verzekerd van gegarandeerde herstelkwaliteit en een zorgeloze directe financiële
afwikkeling. Heeft u een ruitschade? Ga dan altijd naar Glasgarant. Meer informatie vindt
u op bijgevoegde groene kaart.

Uitbreiding dekking
Met de premieverhoging is ook de dekking van uw Prima Bestelautoverzekering
uitgebreid. De volgende dekkingen hebben wij voor u toegevoegd:
- Belettering meeverzekerd tot € 500
- bedrijfswageninrichting meeverzekerd tot € 500
- Uitbreiding van de diefstaldekking voor gereedschappen. Als u gebruikt gemaakt
heeft van een trekhaakslot en uw gereedschappen zijn toch gestolen, dan
vergoeden wij tot € 2500 (bij geen gebruik van een trekhaakslot is dit € 1500).
Voorwaarden
Wij houden rekening met het milieu, daarom hebben wij ervoor gekozen om de
voorwaarden niet meer als drukwerk mee te sturen met de polis. De voorwaarden die op
uw verzekering van toepassing zijn kunt u vinden op onze website:
www.turien.nl/voorwaarden-documenten.
Heeft u vragen?
Ondanks de premieverhoging zijn wij ervan overtuigd u hiermee een goed voorstel te
doen met uitstekende verzekeringsvoorwaarden. Als u zich hierin kunt vinden, hoeft u
niets te doen. Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u uw verzekering beëindigen?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur. Hij staat u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Turien & Co. Assuradeuren

