LIBERTYQUALITY AUTO’S

JE BETER BESCHERMD VOELEN
IS DE BESTE MANIER OM JE

ZEKERDER TE VOELEN
Daarom vergroot LIBERTYQUALITY AUTO´S
de veiligheid van je voertuig. Ten eerste, met
meerdere standaarddekkingen die je aan je
behoeftes kan afstellen. En vervolgens door
aan de veiligheid andere gegarandeerde
voordelen toe te voegen, waarvan je vanaf
dag één kunt genieten:
De vrijheid om te kunnen kiezen in
welke garage je je voertuig wilt laten
repareren, zowel op het nationale
grondgebied als in Frankrijk, Portugal
en Andorra.
Het comfort om over een vervangend
voertuig te kunnen beschikken in het
geval van verdwijning van het voertuig
door diefstal of brand, met een uitbreiding van de dekking gedurende 45
dagen.
De geruststelling dat je kunt rekenen
op bijstand bij pech onderweg, 24 uur
per dag, 365 dagen per jaar, vanaf
kilometer 0.

Grupo Liberty Mutual is een van de grootste
Verzekeringsmaatschappijen en aanbieders
van Financiële Diensten ter wereld.
De groep werd opgericht in 1912
en verzekert al 100 jaar het heden
en de toekomst van duizenden personen
op de vijf continenten.
Ervaring, betrouwbaarheid, middelen,
toewijding... Bij Grupo Liberty doen wij
al heel lang alles wat binnen onze
macht ligt om onze klanten zorgelozer
te laten leven.

www.libertyseguros.es

Voor meer informatie:
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MAXIMALE GERUSTSTELLING

OM MEER TE GENIETEN

VAN IEDERE KILOMETER

LIBERTYQUALITY AUTO’S

JIJ KIEST JE VOERTUIG

EN DAAROM KIES JE OOK
HOE JE DAT WILT

BESCHERMEN

We weten hoe belangrijk je voertuig voor je is. We
weten dat jij het hebt uitgekozen en daarom vinden
we ook dat jij moet kiezen hoe je het wilt
beschermen. Omdat zorgen voor je voertuig ook
zorgen voor je dierbaren betekent.
LIBERTYQUALITY AUTO'S biedt de
ruimste dekkingen, die zowel de
bestuurder als de inzittenden beschermen
bij alle soorten onvoorziene
gebeurtenissen.
Je kunt profiteren van een exclusieve en
gepersonaliseerde dienstverlening in de
door jou gekozen taal.
Je kunt deze bovendien uitbreiden met
vele andere optionele dekkingen, zodat
je de combinatie kunt kiezen die het beste
tegemoetkomt aan je behoeftes. Omdat
flexibiliteit ook deel uitmaakt van
veiligheid.
Bij het afsluiten van een verzekering bij
LIBERTYQUALITY AUTO'S, kun je
profiteren van speciale kortingen, voor
de toepassing van franchises, zodat je je
geen zorgen over de prijs hoeft te maken.

LIBERTYQUALITY AUTO'S,

MAXIMALE BESCHERMING
VOOR VOERTUIGEN
EN

INZITTENDEN

Als je je voertuig verzekert met LIBERTYQUALITY
AUTO’S ben je gegarandeerd van meer
voordelen, voor alle inzittenden en voor jou:

Toezegging van Hulpverlening op
reis. Als de wachttijd langer dan een
uur is, krijg je het premiebedrag van
deze prestatie van ons terug.
Verdediging bij verkeersboetes.
We helpen je door het doolhof van het
rechtsstelsel.
Schade, brand en/of diefstal van
het voertuig, waarbij schade
veroorzaakt door hagel en grove hagel
inbegrepen is.

Breuk van spiegels en voorruiten.
Verplichte en vrijwillige Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering,
inclusief schade aan derden
veroorzaakt door het slepen van
aanhangers en/of caravans.
Insolventie van derden: wij betalen
de vergoeding voor materiële schade
die door een rechterlijk vonnis is
vastgesteld.

Wettelijke aansprakelijkheid voor
de lading.

Onbeperkte medische zorg
op het nationale grondgebied. Indien
als gevolg van een ongeval
ziekenhuisopname of een
chirurgische ingreep vereist is,
dekken wij de kosten voor de zorg.
Dienst voor een duplicaat van de
sleutels in geval van zoekraken of
ontvreemding.

Rechtsbijstand.
Brandweerkosten zijn inbegrepen,
indien hun tussenkomst vereist is. Hoewel
dit een openbare dienst is, is hij niet gratis,
daarom houdt deze dekking een
belangrijke besparing in.
Accessoires: hieronder vallen alle
accessoires van het voertuig, ook al
zijn ze niet standaard.
Reiniging van het voertuig,
waaronder de bekleding, wegens het
vervoer van gewonden. Men is bij de
wet verplicht om gewonden die
betrokken zijn geweest bij een ongeval
te helpen. In die gevallen dekken wij de
reiniging van het voertuig.
Psychologische bijstand aan
familieleden in geval van overlijden
van de bestuurder.

