
Gebeurtenis WAM Mini
Casco

Volledig
Casco

MATERIELE EN LETSELSCHADE
AAN DERDEN
(maximaal tot het verzekerd bedrag)
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Wilt u meer informatie over onze
verzekeringen en wilt u weten welke
verzekering het best bij u past? Maak een
afspraak met ons of uw tussenpersoon en
vraag naar de voorwaarden of bezoek onze
website.

PARAMARIBO
Recolaan 17
T: [597] 47 34 00 
E: aiwihighrise@assuria.sr

Grote Combéweg  43
T: [597] 47 34 00
E: aiwicity@assuria.sr

Jozef Israëlstraat 35, Unit 8-10
T: [597] 47 34 00
E: aiwinoord@assuria.sr

WANICA
De Craneweg 2, Lelydorp
T: [597] 47 34 00 
E: aiwilelydorp@assuria.sr

COMMEWIJNE
Oost-Westverbinding BR 152, Meerzorg
T: [597] 47 34 00
E: aiwicommewijne@assuria.sr

NICKERIE
R.P. Bharosstraat 68, Nieuw Nickerie
T: [597] 47 34 00
E: nickeriegroup@assuria.sr

ONLINE
Whatsapp: +597 827-7799
W: www.assuria.sr
F: www.facebook.com/Assuria

Verlengingskorting tot 10%
Meerwagenkorting tot 15%
Extra korting met het Assuria
Voordeelplan
Eigen Risico en het Aanhang Risico zijn bij
de WAM standaard meeverzekerd
Gratis assistentie bij schade en pech
onderweg
Snelle schadeafhandeling
Uitgebreid distributie netwerk
Deskundige schade-experts
Schades kunnen worden gemeld via

 de Assuria Mobile App
 Whatsapp :+597 8679738

 Vakkundige verzekeringsagenten
 Assistentie via Facebook Messenger
Live Chat via de website

Waarom kiezen voor de
Assuria Verkeerpolis?
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b.
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ALGEMENE OPMERKING
Deze folder is geen vervanging van de polisvoorwaarden.
Lees voor de volledigheid deze na op onze website.

X
 
 

 
 

XSLEEPKOSTEN EIGEN VOERTUIG
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MATERIELE SCHADE AAN EIGEN
VOERTUIG DOOR EEN AANRIJDING
(maximaal 2 schades per jaar tot max.
SRD 10.000 per jaar)

SCHADE ONTSTAAN AAN EIGEN
VOERTUIG DOOR EEN AANRIJDING
(tot het verzekerd bedrag)
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DIEFSTAL VAN HET MOTORRIJTUIG
OF ONDERDELEN DAARVAN

RUITBREUK

BOTSING MET LOSLOPENDE DIEREN

VANDALISME
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Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM)
Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt
schade die u met uw motorrijtuig aan
anderen toebrengt. De dekking garandeert
vergoeding van materiële en personenschade
per geval. Schade aan het eigen motorrijtuig
is niet verzekerd. Onze Verkeerpolis biedt een
minimum dekking van SRD 70.000,- die zelfs
uit te breiden is naar SRD 140.000,- voor als u
meer zekerheid wilt! Aan bromfietsers bieden
wij een dekking tot maximaal SRD 11.000,-.

Volledig Casco
Naast de WAM-dekking is met deze
verzekering ook schade aan uw eigen
motorrijtuig verzekerd. Deze is de meest
uitgebreide dekking voor uw motorrijtuig die
niet ouder is dan 10 jaar. Hierbij is inbegrepen
schade door botsen, slippen, omslaan en van
de weg of te water raken. Ook is uw
motorrijtuig gedekt tegen diefstal, brand,
ruitbreuk en botsingen met loslopende
dieren.

Mini-Casco
De Assuria Mini Casco is voor personenauto’s
(p1 t/m p4) en vrachtauto’s (v1 en v2) bij privé
of zakelijk gebruik met een leeftijd vanaf 6 tot
en met 15 jaar. De Assuria Mini Casco dekking
is een perfecte aanvulling op uw WAM
verzekering. Met de Assuria Mini Casco
dekking bent u gedekt voor schade aan uw
eigen motorrijtuig als gevolg van een
aanrijding in het verkeer. Per geval mag er
maximaal 2 keer per verzekeringsjaar
geclaimd worden. Verder betaalt u geen
eigen risico en is inspectie van uw voertuig
niet vereist.

AANVULLENDE
DEKKINGEN:

Verhaalrechtbijstand
Er kan altijd iets gebeuren waardoor u
ongewild te maken krijgt met een conflict.
Bijvoorbeeld bij een aanrijding. Soms lukt het
om er samen uit te komen, maar soms loopt
het conflict zo hoog op dat u naar de rechter
moet. 
Bij het insluiten van de rechtsbijstanddekking
bent u verzekerd voor de kosten van de
benodigde rechtshulp. Deze verzekering dekt
de kosten van externe deskundigen en
proceskosten tot een maximum van SRD
2.000,-.

Schade Inzittenden
Deze dekking vergoedt letsel en materiele
schade van inzittenden van de verzekerde
motorrijtuig als gevolg van een ongeval. Denk
maar aan kleding, mobiele telefoons en
fotoapparatuur. U kunt kiezen uit een dekking
van SRD 25.000,- of SRD 50.000,-.

Ongevallen Inzittenden
Indien u de gratis Ongevallen Inzittenden
dekking niet toereikend acht, kunt u deze
verhogen naar SRD 10.000 bij overlijden en
SRD 20.000 bij blijvende invaliditeit. 

GRATIS
MEEVERZEKERD:

Twee Landen Dekking
Met de Assuria Verkeerspolis heeft u gratis
dekking in Guyana. 

Roadside Assistance
Onze Roadside Assistance biedt u gratis 24/7
hulp in de gebieden Paramaribo,
Commewijne, Saramacca, Para en Wanica
wanneer u een lekke band heeft, radiator
koelingsproblemen, de auto niet start door
een zwakke accu, u uw autosleutels in de auto
heeft ingesloten of als uw benzinetank
leeggelopen is. Ook als u betrokken bent bij
een aanrijding in het verkeer kunt u contact
opnemen met onze Roadside Assistance.
Bel naar het verkort nummer 177.

Ongevallen Inzittenden
Inzittenden van WAM-verzekerde voertuigen
bij Assuria zijn per gebeurtenis elk gratis
verzekerd tot SRD 5.000,- bij overlijden en
SRD 10.000,- bij blijvende invaliditeit. 


