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specifieke voorwaarden van NSA Garantie van type "Must"met 
polisnummer 493'331, volgens "Must".

gegevens van de garantie
polisnummer 493'331
garantietype Must toeslag 4x4-voertuig gedekt
garantietype Must optie turbo / kompressor / G-lader gedekt
begin van de garantie 19-06-2018 maximale dekking 2'580,00 EUR 3)

einde van de garantie 18-06-2019 maximale dekking bij motorschade 2'580,00 EUR 4)

percentage eigen risico 10,00 % 5)

wachttijd 30 dagen 1) minimaal eigen risico 97,00 EUR 5)

arbeidsloon inclusief 2)

1) Indien een wachttijd is overeengekomen, zijn alle voorgevallen schades of probleemgevallen aan het voertuig vanaf de aanvang van de garantie gedurende deze 
periode, niet gedekt.

2) Indien het arbeidsloon is uitgesloten, dekt de verzekeraar uitsluitend de kosten van de onderdelen. Alle werkzaamheden zijn uitgesloten.
3) Maximale vergoeding is de dagwaarde van het voertuig bij aanvang van de schade, echter hoogstens het maximale dekkingsbedrag ( maximale grens  wordt berekend 

inclusief BTW)
4) Is alleen van toepassing indien de motor niet meer reparabel is en de hele unit vervangen dient te worden.
5) De vastgesteld schadeberekening wordt bij ieder afzonderlijk schadegeval vermindert met het eigen risico.Dit eigen risico wordt zelfs bij het overschrijden van de 

maximale dekking op de schadeberekening in mindering gebracht.

verzekeringsnemer ( voertuighouder)
naam / firma Muster tel.

adres Musterstrasse Mob.

overdraagbaarheid garantie niet overdraagbaar
PC / plaats NL-0000 Musterstadt

voertuiggegevens
merk Muster dat. 1e in gebruikname 01-01-2018
type Mustermodell kilometerst. bij afsluiten 2'000 km
chassisnummer xxx cilinderinhoud 1,300 cc
aandrijving Automatische versnellingsbak gewichtsklasse 3'500 kg 6)

brandstoftype Loodvrij/LPG nieuwwaarde categorie 100'000 EUR 7)

kenteken

6) De verzekering is van toepassing op personenauto's tot de in de polis genoemde maximale gewichtscategorie.
7) Er wordt geen schadevergoeding uitbetaald, indien de nieuwwaarde van het voertuig de in de polis genoemde maximale nieuwwaarde teboven gaan.

Pechhulp - vervangendvervoer dekking
dekking dekking sleepkosten vervangend verdvoer per dag 67,00 EUR 9)

repatriëring door heel Europa 8) maximale dekking per gebeurtenis 670,00 EUR 9)

afslepen 200,00 EUR 10)

8) Een door de verzekeraar georganiseerd terughalen van het voertuig, indien het niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden. Deze kosten worden maximaal vergoed tot 
aan de dagwaarde van het terug te halen voertuig.

9) Huurauto van dezelfde klasse of de terugreiskosten van de inzittenden naar de woonplaats, indien het voertuig niet meer te rijden is en niet binnen 48 uur te repareren 
is . De maximale vergoeding is gelimiteerd. Uitkeringsgerechtigd zijn de eigenaar van het voertuig of de door hem/haar gemachtigde chauffeur of bijrijder. Lifters zijn 
ten allen tijde uitgeloten

10)Het afslepen naar de veroper van het voertuig, een concessiehouder of een officiële merkdealer.
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afgedekte componenten en onderdelen niet verzekerde componenten en onderdelen

motor motor
zuigers, cilinderbussen, zuigerpen, zuigerveren, klepstoter, krukas, 
krukastandwiel, aandrijftandwiel, oliepomp, aandrijftandwiel, 
cilinderkoppakking

pakking voor inlaatspruitstuk, pakking voor uitlaatspruitstuk, Zahnriemen- 
und Kettenantrieb

turbo (optie)
turbo, kompressor, intercooler, schade gedekt tot max. 100.000 km

4x4 (optie)
verdeelbak, viscokoppeling, sperdifferentieel

handgeschakelde versnellingsbak handgeschakelde versnellingsbak
ritsel, schakelvork, schuifmof, aandrijfas, hoofdas versellingsbakhuis, synchromeshringen

automatische versnellingsbak
assen, planetaire set, schijven, banden, kleppen, oliepomp, regelaar, 
veiligheidsklep, schade gedekt tot max. 140.000 km
aangedreven as aangedreven as
differentieel, ritsel, wiellager sperdifferentieel

elektronica
alarmsysteem, veiligheidsgordel, voor- en zijarbags en in- en 
uitschakeling
comfortuitrusting
stoelverwarming, raambediening en elektrische raambediening, 
vergrendeling en centralevergrendeling, airco, Audiosysteem (radio, 
cassette- en cd-speler), cd-wisselaar, televisie, satalietvolgsysteem, 
luidsprekers, versterker, Antenne

accessoires
pakkingen, afdekdop, slangen, aan- en afvoerleidingen, metalen of 
kunstof leidingen, elektrische bedrading, afstelring, isolatierubber
Hiernaast  geldende algemene uitsluitingen zijn aan de 
verzekeringsvoorwaarden van NSA-Garantie "Helvetia"  voor NSA 
garantie te onleden.

 Basis van de overeenkomst:  verzoek van 19-06-2018 en algemene verzekeringsvoorwaarden voor NSA Garantie Must.
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Algemene verzekeringsvoorwaarden van de "Helvetia" (hierna "verzekeraar") voor NSA 
garanties. 
 

§ 1. Verzekerde zaken en risico's 
§ 2. Niet verzekerde risico's/uitsluitingen 
§ 3. Omvang van de schadevergoeding, eigen risico 
§ 4. Betaling van de schadevergoeding, termijnen 
§ 5. Begin en einde van de verzekeringsdekking 
§ 6. Contractuele verplichtingen van de verzekeringnemer 
§ 7. Bevrijding prestatieverplichting bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 
§ 8. Geen prestatieverplichting wegens bijzondere redenen 
§ 9. Bevoegd gerecht 
§ 10. Slotbepalingen 

 

§ 1 Verzekerde zaken en risico's 
1. Verzekerde zaken 

Verzekerd zijn de in de specifieke bepalingen van de desbetreffende 
polis (hierna "polisvoorwaarden") limitatief opgesomde, standaard 
aanwezige onderdelen van het in de aanvraag nader omschreven 
motorvoertuig dat in Zwitserland, een buurland of in een lidstaat van de 
Europese Unie (incl. Liechtenstein, de enclaves Büsingen en Campione 
d'Italia) geregistreerd is en beschikt over een geldige goedkeuring. 

2. Prestatieverplichting, definitie schadegeval 

De verzekeraar gaat over tot schadevergoeding, indien een van de 
verzekerde onderdelen binnen de verzekerde periode regelrecht defect 
raakt (schade). Er bestaat geen prestatieverplichting, indien het defect 
is veroorzaakt door een niet verzekerd onderdeel. 

§ 2  Niet verzekerde risico's/uitsluitingen 
1.  Niet verzekerde risico's 

De verzekeraar gaat, zonder rekening te houden met andere 
meewerkende oorzaken, niet over tot schadevergoeding bij schades 
a) aan motorvoertuigen die gedurende de verzekerde periode, zij het 

tijdelijk, voor bedrijfsmatig gebruik of als overheidsvoertuig werden 
gebruikt. (Geldt niet voor garantietype Tuning) 

b) door inwerking van buiten het voertuig komende oorzaken, van 
welke aard dan ook, zoals 

I. door ongevallen (een gebeurtenis die plotseling, met rechtstreeks 
van buiten inwerkend mechanisch geweld optreedt) en inwerkend 
geweld van welke aard dan ook;  

II. Door vervreemding (in het bijzonder diefstal, onbevoegd gebruik, 
roof, verduistering), door inwerking van gebeurtenissen zoals 
storm, hagel, bliksem, dieren, aardbevingen of overstromingen, 
evenals de inwerking van water, vorst, schroei, brand en explosie; 

III. door oorlogsgebeurtenissen van welke aard dan ook, binnenlandse 
oproer, vandalisme, terreur, inbeslagname of andere inwerkingen 
door regelgeving. 

c) door schuld van de verzekeringnemer dan wel van de bestuurder, 
in het bijzonder door veronachtzaming van de handleiding of 
controle-instrumenten (temperatuurmeter, oliedrukmeter, meter 
oplaaddruk, controlelampen), onjuiste, kwaad- of moedwillige 
behandeling (gevolgen kunnen bijv. zijn: schade door 
oververhitting, schade door olietekort). 

d) Door veronachtzaming van de onderhoudsvoorschriften van de 
auto of door gebruik van ongeschikte of door de autofabrikant niet 
toegestane smeermiddelen en bedrijfsstoffen. 

e) die worden veroorzaakt door de inbouw van vreemde onderdelen 
of accessoires die door de autofabrikant niet zijn toegestaan of niet 
vakkundig zijn ingebouwd. 

f) door bovenmatige slijtage van het voertuig of voertuigonderdelen. 
g) door serie-, constructie- en productiefouten of fouten waarvoor een 

derde als producent, leverancier of aannemer van werk 
aansprakelijk is. 

h) die een derde (ook verzekeringen) op grond van andere garantie-, 
verzekerings,- of kostenvergoedingsregelingen vergoedt of wegens 
schuld van de verzekerde niet vergoedt. 

i) die door wijziging van bestuurs- dan wel computersystemen van 
het voertuig ontstaan, ongeacht de wijze waarop deze fouten zijn 
overgedragen. (Geldt niet voor garantietype Tuning, LKW Tuning) 

j) die ontstaan door deelname aan race-evenementen met een 
wedstrijdkarakter of door de daarbij behorende oefenritten of 
doordat de door de autofabrikant voorgeschreven, toegestane as- 
of aanhanglast ofwel het toegestane totaalgewicht werd 
overschreden. 

k) door het gebruik van een zaak waarvan kenbaar is dat deze 
gerepareerd dient te worden, tenzij de schade bewijsbaar niet 
samenhangt met de benodigde reparatie of de zaak ten tijde van 
de schade met toestemming van de verzekerde tenminste 
provisorisch gerepareerd was.  

l) die door een scheur van een slang of een afdichting van het olie- 
of koelsysteem ontstaan (gevolgschade) 

m) waarbij door de verzekeringnemer of met medeweten van de 
verzekeringnemer is geprobeerd te misleiden omtrent feiten, die 
invloed hebben op de hoogte of op de oorzaak van de schade. 

n) die reeds voor sluiting, registratie of in kracht treden van de 
garantieovereenkomst bestonden. 

2. Niet verzekerde zaken 

Niet verzekerd zijn; 
a) de in de polisvoorwaarden uitgesloten componenten en 

onderdelen. 
b) onderdelen die door de autofabrikant niet zijn toegestaan, in het 

bijzonder componenten zonder onderdeelnummer fabrikant. 
c) aan slijtage onderhevige onderdelen, d.w.z. voertuigonderdelen 

waarvan een correct functioneren slijtage met zich meebrengt, in 
het bijzonder remvoering, -schijven, banden, schokbrekers, 
remtrommels, lichten, kogelgewrichten, vliegwiel en koppelingen. 

d) akoestische en/of optische gebrek, hetgeen echter niets afdoet aan 
de functionering. 

e) bedrijfs- en hulpstoffen, in het bijzonder brandstoffen, chemicaliën, 
olie, vet en overige smeermiddelen, koel-, antivries-, hydraulische 
en ruitenwisservloeistof. 
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f) onderdelen van de voertuigcarrosserie incl. hardtop, dak, 
spatborden, ramen, voorruit, koplampen en koplampglas, 
ruitenwissers, spiegels, velgen en wieldoppen. 

g) tot het interieur van het voertuig behorende onderdelen, in het 
bijzonder het dashboard, stoelen, stoelhoezen. 

3. Niet verzekerde schades en werkzaamheden 

Niet vergoed worden; 
a) directe of indirecte gevolgschade (bv. overnachtingskosten, 

vergoeding wegens verloren gegaan gebruik, bv. bij vertraagde 
verkrijging vervangende onderdelen of reparatie elders, 
gevolgschade aan niet verzekerde componenten) voor zover deze 
niet uitdrukkelijk afzonderlijk zijn gedekt. 

b) geïsoleerde fout- en testanalyses, evenals 
afstellingswerkzaamheden. 

c) schades die zijn terug te voeren op niet aanwezige geharde 
klepzittingen / klepzittingsringen of niet geharde (versterkte) 
kleppen (geldt alleen voor garantietype Gasgarantie). 

d) schade aan een automatische versnellingsbak, voor zover deze 
terug te voeren is op het verzuim een aanvullende oliekoeler in te 
bouwen. 

§ 3 Omvang van de schadevergoeding, eigen risico 
1. Grondslag 

a) De verzekeraar vergoedt uitsluitend in het kader van deze 
voorwaarden de technische noodzakelijke en daadwerkelijk 
ontstane reparatiekosten inclusief alle noodzakelijke verzekerde 
componenten. Er vindt geen betaling van de geschatte 
reparatiekosten plaats indien de reparatie niet daadwerkelijk is 
uitgevoerd. 

b) De verzekeraar behoudt zich het recht voor een aftrek wegens 
waardevermeerdering door de reparatiewerkzaamheden toe te 
passen. De hoogte van de waardevermeerdering dient daarbij te 
worden vastgesteld door een onafhankelijk expertisebureau. 

c) Loonkosten worden, voor zover deze niet in zijn geheel in de 
polisvoorwaarden werden uitgesloten, in het kader van deze 
verzekering alleen volgens de door de autofabrikant gehanteerde 
richtlijnen voor arbeidstijden voor uit- en inbouw, of volgens 
Eurotax vergoed. 

2. Reparatie naar dagwaarde 

De verzekeraar blijft te allen tijde een reparatie naar dagwaarde 
voorbehouden. Dit omvat de inbouw van vervangende c.q. identieke 
onderdelen evenals gebruikte onderdelen in plaats van nieuwe originele 
onderdelen van de voertuigfabrikant. 

3. Schadevergoedingsgrenzen, eigen risico 

De schadevergoedingsgrens (maximale dekking) en een mogelijk eigen 
risico zijn opgenomen in de polisvoorwaarden. 

4. Reparatiewerkplaats 

De verzekeringnemer dient de reparatie in beginsel door een vakgarage 
te laten uitvoeren. De verzekeraar behoudt zich echter voor de 
reparatie in een door hem te bepalen garage te laten uitvoeren. 

§ 4 Betaling van de schadevergoeding, termijnen 
1. Grondslag 

De vergoeding wordt opeisbaar, indien het onderzoek van de 
verzekeraar naar oorzaak en hoogte van de aanspraak is afgesloten. 
Hierbij dient de in § 3 nr. 1 genoemde grondslag in acht te worden 
genomen. Met name kan de vergoeding niet opeisbaar worden voordat 
de reparatie daadwerkelijk is uitgevoerd. De opeisbaarheid kan voorts 

niet intreden, zolang oorzaak en hoogte van de vergoeding door schuld 
van de verzekeringnemer niet kunnen worden vastgesteld. 

2. Opschorting van betaling 

De verzekeraar kan de betaling opschorten; 
a) zolang naar aanleiding van dit verzekeringsgeval nog een 

administratiefrechtelijke, een strafrechtelijke of een procedure 
wegens overtreding aanhangig is jegens de verzekeringnemer of 
de bestuurder van het voertuig. 

b) zolang twijfel bestaat over de ontvangstbevoegdheid van de 
verzekeringnemer. 

3. Overdracht 

De aanspraak op schadevergoeding kan voor zijn opeisbaarheid 
slechts met toestemming van de verzekeraar worden overgedragen. 
Deze toestemming dient verleend te worden, indien hierom om 
gewichtige reden wordt gevraagd. 

§ 5 Begin en einde van de verzekeringsdekking 
1. Begin en duur van de verzekeringsdekking 

De garantieovereenkomst komt door acceptatie van de 
verzekeringsaanvraag tot stand. Dit geschiedt in de regel door 
ontvangst van de verzekeringspolis door de verzekeringnemer. De 
verzekeringsovereenkomst wordt voor de in de polisvoorwaarden 
genoemde periode afgesloten. 
De verzekeringsdekking begint; 
a) voor zover in de polisvoorwaarden geen wachttijd is 

overeengekomen met aanvang van de overeenkomst, in het 
andere geval na afloop van de overeengekomen wachttijd. 

b) op zijn vroegst echter door betaling van de in de verzekeringspolis 
vermelde opeisbare verzekeringspremie. 

2. Opeisbaarheid van de verzekeringspremie. 

De premie is - onafhankelijk van het bestaan van een recht tot 
herroeping - onmiddellijk na het tijdstip van facturering, op zijn vroegst 
echter met aanvang van de overeenkomst, opeisbaar. Indien de 
verzekeringnemer niet onverwijld na het in zin 1 bepaalde tijdstip 
betaalt, begint de verzekeringsdekking pas te lopen nadat betaling heeft 
plaatsgevonden. 

3. Recht van ontbinding van de verzekeraar bij 
achterstallige premiebetaling 

Indien de verzekeringspremie niet op het volgens nr. 2 maatgevende 
tijdstip van opeisbaarheid wordt betaald, kan de verzekeraar de 
overeenkomst ontbinden zolang betaling niet heeft plaatsgevonden. 
Ontbinding is uitgesloten, indien de niet-betaling de verzekeringnemer 
niet kan worden toegerekend. 

4. Bevrijding prestatieverplichting van verzekeraar 

Indien de verzekeringnemer de verzekeringspremie niet op het volgens 
nr. 2 maatgevende tijdstip van opeisbaarheid betaalt, heeft de 
verzekeraar geen prestatieverplichting voor een voor de premie 
ingetreden schadegeval. De bevrijding van de prestatieverplichting 
treedt niet in, voor zover de niet-betaling de verzekeringnemer niet kan 
worden toegerekend. 

5. Recht van opzegging bij intreden van het verzekerde  
risico  

a) Na het intreden van een verzekerd risico kan elk der contractuele 
partijen de verzekeringsovereenkomst opzeggen. De opzegging 
dient in tekstvorm te geschieden en dient door de andere 
contractuele partij uiterlijk vier weken na betaling of afwijzing van 
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de schadevergoeding te zijn ontvangen. De opzegging van een 
verzekeringnemer treedt onmiddellijk na ontvangst door de 
verzekeraar in werking voor zover in de opzegging niet een ander 
tijdstip is bepaald. De opzegging van een verzekeraar treedt vier 
weken na ontvangst door de verzekeringnemer in werking. 

b) In het geval van opzegging van de verzekeringsovereenkomst voor 
afloop van de verzekeringsperiode heeft de verzekeraar voor deze 
verzekeringsperiode slechts recht op een evenredig deel van de 
premie. Hiervan is de hoogte gerelateerd aan de periode waarin 
verzekeringsdekking heeft bestaan.   

§ 6 Contractuele verplichtingen van de 
verzekeringnemer 

1. Contractuele verplichtingen voor intreden van het 
verzekerde risico 

De verzekeringnemer dient tijdig de door de fabrikant aanbevolen en 
voorgeschreven onderhoudsbeurten te laten plaatsvinden bij een door 
de fabrikant erkende dealer. Bij onderhoudsbeurten bij andere dan de 
voornoemde erkende dealers dient dit van tevoren met de verzekeraar 
te worden afgestemd. De verzekeringnemer dient de uitgevoerde 
onderhoudsbeurt schriftelijk te laten bevestigen en deze bevestiging bij 
een schadegeval of anderszins op verzoek te overleggen. 

2. Contractuele verplichtingen na intreden van het 
verzekerde risico 

De verzekeringnemer dient  
a) ervoor te zorgen dat de verzekeraar de schade onverwijld en 

steeds voorafgaand aan  schadevaststellings- of 
reparatiewerkzaamheden schriftelijk wordt medegedeeld. 

b) bij de verzekeraar een schriftelijke toestemming voor de 
schadereparatie / bevestiging van kostenovername met 
toestemmingsnummer aan te vragen en te wachten met de 
schadevaststellings- of reparatiewerkzaamheden totdat hij deze 
heeft ontvangen. 

c) een gemachtigde van de verzekeraar te allen tijde toe te staan de 
beschadigde zaak te onderzoeken. Op verzoek dienen aan deze 
persoon of de verzekeraar de voor de vaststelling van de schade 
en de schadeoorzaak benodigde onderdelen kosteloos te worden 
overhandigd. Alle defecte onderdelen die vervangen moeten 
worden, dienen hiertoe twee maanden na uitgifte van het 
toestemmingsnummer ter beschikking te blijven staan. 

d) de verzekeraar alle benodigde informatie, zoals bijvoorbeeld 
onderhoudspapieren of schadeaangifteformulieren, schriftelijk te 
doen toekomen.  

e) de schade zoveel mogelijk te beperken en alle redelijke 
aanwijzingen van de verzekeraar op te volgen. 

f) De reparatienota binnen vier weken na reparatiedatum bij de 
verzekeraar in te dienen. De rekening dient hierbij de uitgevoerde 
werkzaamheden, de onderdeelnummers, de prijzen van de 
vervangende onderdelen en de loonkosten evenals de BTW 
gespecificeerd en nauwkeurig weer te geven. Op verzoek van de 
verzekeraar dienen bovendien de pakbonnen van de vervangende 
onderdelen te worden overgelegd. 

§ 7 Bevrijding prestatieverplichting bij niet-
nakoming van de contractuele verplichtingen 

1. Bij een opzettelijke schending van een contractuele verplichting 
door de verzekeringnemer is de verzekeraar bevrijd van zijn 
prestatieverplichting. Bij een grof nalatige schending van een 
contractuele verplichting is de verzekeraar gerechtigd zijn prestatie 
in verhouding tot de mate van schuld van de verzekeringnemer te 

verminderen. De bewijslast voor het niet voorhanden zijn van een 
grove nalatigheid berust bij de verzekeringnemer. 

2. Behalve in het geval van arglistige schending van een contractuele 
verplichting is de verzekeraar in afwijking van nr. 1 verplicht zijn 
prestatie te leveren voor zover de schending van de contractuele 
verplichting noch voor het intreden van het verzekerde risico, noch 
voor de vaststelling hiervan, noch voor de vaststelling of de 
omvang van de prestatieverplichting van de verzekeraar 
oorzakelijk is. 

3. Indien de verzekeringnemer een contractuele verplichting tot 
informatie of opheldering schendt die na het intreden van een 
verzekerd risico ontstaat, is de verzekeraar slechts dan geheel of 
gedeeltelijk bevrijd van zijn prestatie, indien hij de 
verzekeringnemer per afzonderlijke mededeling in tekstvorm op dit 
rechtsgevolg heeft gewezen. 

§ 8 Geen prestatieverplichting wegens bijzondere 
redenen 

1. Opzettelijk of grof nalatig veroorzaken van intreden 
van het verzekerde risico 

Indien de verzekeringnemer opzettelijk het intreden van het verzekerde 
risico veroorzaakt, is de verzekeraar bevrijd van zijn 
schadevergoedingsplicht. Indien volgens een onherroepelijk strafvonnis 
de schade is veroorzaakt door opzettelijk handelen van de 
verzekeringnemer, geldt de opzettelijke veroorzaking van de schade als 
bewezen. Indien de schade is veroorzaakt door een grof nalatige 
schending van een contractuele verplichting door de verzekeringnemer, 
is de verzekeraar gerechtigd zijn prestatie in verhouding tot de mate 
van schuld van de verzekeringnemer te verminderen.  

2. Misleiding na intreden van het verzekerde risico 

De verzekeraar is van zijn schadevergoedingsplicht bevrijd, indien de 
verzekeringnemer de verzekeraar misleidt of probeert te misleiden ten 
aanzien van feiten die voor de reden of hoogte van de vergoeding van 
belang zijn. Indien de misleiding of de poging tot misleiding door een 
onherroepelijk strafvonnis jegens de verzekeringnemer wegens bedrog 
of poging tot bedrog is vastgesteld, geldt de misleiding of de poging tot 
misleiding als bewezen.      

§ 9 Bevoegd gerecht 
Bevoegd gerecht voor rechtsvorderingen van de verzekeringnemer is 
Frankfurt am Main. 

§ 10 Slotbepalingen 
Op deze overeenkomst is Duits recht van toepassing. Voor zover in 
deze bepalingen of de polisvoorwaarden niet anders is 
overeengekomen, gelden de wettelijke voorschriften. Indien een 
bepaling van deze voorwaarden of de polisvoorwaarden ongeldig is of 
wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. 
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Pech ? 
Dit is de gang van zake! Eenvoudig, snel en efficiënt ! 

Voordat u iets onderneemt, kontroleer a.u.b. de geldigheid van uw verzekeringspolis 

Neem bij ieder pechgeval contact op met het gratis 
nummer: 

 00800 8001 8003 
(24-uursdienst, 365 dagen per jaar) 
Of indien problemen met de verbinding: +41 (0)848 
801 803 

  Bel in ieder geval eerst 
 

+41 (0)848 801 803 
(24-uurs sleepdienst, incl. Zon- en feestdagen) 

    � 

 � 
  Het verdere verloop wordt u aan de telefoon 

medegedeeld (Transport van het voertuig of reparatie ter 
plaatse) 

    � 
Ga naar de dichtsbijzijnde garage. Indien het 
voertuig (weg-)gesleept moet worden, belt u met 

Tel. +41 (0)848 801 803 
(24-uurs sleepdienst, incl. Zonen feestdagen) 

  Voordat met de reparatie wordt begonnen, vult de garage 
het schadeformulier in en faxt deze aan NSA 

Fax : +41 (0)848 848 809 

 �    � 
De zelfde dag geeft NSA de goedkeuring ter 
overname van de reparatiekosten 

  De zelfde dag geeft NSA de goedkeuring ter overname 
van de reparatiekosten 

 �    � 
Reparatie van het voertuig   Reparatie van het voertuig 

 �    � 
De garage stuurt de rekening naar NSA voor het 
overeengekomen bedrag 

  De garage stuurt de rekening naar NSA voor het 
overeengekomen bedrag 

 �    � 
Betaling van de faktuur wordt binnen 30 dagen 
uitgevoerd 

  Betaling van de faktuur wordt binnen 30 dagen 
uitgevoerd 

Een pechgeval in Nederland ?  Een pechgeval buiten Nederland (Europa)? 

De navolgende gegevens moeten met de factuur meegestuurd worden : 

• Kopie van het kentekenbewijs 

• Kopie van het service- of onderhoudsboekje 

• Foto van de beschadigde onderdelen (indien gewenst) 

De navolgende gegevens moeten doorgegeven worden aan de opsleepdienst : 

• Naam en voornaam van de eigenaar 

• Kentekennummer 

• Merk en type v.h. voertuig 

• Polisnummer garantieverzekering 

• Telefoonnummer 

Begin in ieder geval niet met de reparatie, voordat u van NSA een 
reparatiegoedkeuring ontvangen hebt. 
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schademelding
faxen aan NSA Garantie - +41 (0)848 848 809

Reparaties, waarmee begonnen is,  of zijn uitgevoerd, voordat er een reparatiegoedkeuringsnummer  is ontvangen, worden
door de verzekeraar niet gedekt. De geldigheid van de schademelding wordt alleen gegarandeerd, indien een kopie van 
het serviceboekje en een kopie van het kenteken worden meegestuurd. Bij controle door een schade-expert kan een foto 
van de betreffende onderdelen verlangd worden.!

Opgelet

garantie
garantietype begin van de garantie einde van de garantie
493'331 / Must 19-06-2018 18-06-2019

verzekeringsnemer ( voertuighouder)
naam / firma adres Mob.
Muster Musterstrasse

NL-0000 Musterstadt

voertuiggegevens
merk Muster type Mustermodell cilinderinhoud 1'300

dat. 1e in gebruikname 01-01-2018 aandrijving Automatische versnellingsb brandstoftype Loodvrij/LPG

chassisnummer xxx kenteken kilometerst. bij afsluiten 2'000

garage die de reparatie uitvoert
garage contactpersoon tel.

adres fax

schadedatum huidige kilometerstand

effectieve schade aan het voertuig

indien mogelijk schadebegroting bijvoegen

stempel
datum handtekening

De garage die de opdracht voor reparatie heeft gekregen , bevestigt hiermee de juistheid van bovengenoemde opgaven en verklaart tevens, dat ze bet
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