
AUTOVERZEKERING

M A Z D A  A U T O V E R Z E K E R I N G



M A ZDA AUTOVER ZEK ER ING
N É T DAT S TA PJ E  E X T R A

Natuurlijk wil je je Mazda graag goed verzekeren.  Schade 

of diefstal, daar zit niemand op te wachten, maar het kan 

 iedereen overkomen. Daarom  hebben we speciaal voor jou 

als Mazda  rijder de Mazda  Autoverzekering samengesteld. 

Deze  uitgebreide verzekering biedt goede service en  gunstige 

 voorwaarden. Dat geeft een zeker gevoel!

Mazda zet met de Mazda Autoverzekering nét dat stapje extra, 

zodat je zorgeloos de weg op kunt. Jouw eigen Mazda  dealer 

staat klaar voor een vakkundige reparatie en zorgt ervoor dat 

je auto met  originele Mazda onderdelen wordt hersteld.  In de 

meeste gevallen krijg je in de tussentijd een vervangende  Mazda 

mee naar huis.

VO O R D E L E N M A Z DA AU TOV E R Z E K E R I N G 

• Transparante polisvoorwaarden, geen verrassingen achteraf.

• Altijd reparatie met originele Mazda onderdelen.

• Geen eigen risico, mits je Mazda wordt  gerepareerd door je 

eigen Mazda dealer.

• Bij allrisk verzekering: 12 jaar garantiedekking op  onderdelen 

en arbeidsloon.

A LT I J D E E N G E S C H I K T E  D E K K I N G

Nét dat stapje extra zetten, jouw  verwachtingen  overtreffen, dat 

willen we met de Mazda  Autoverzekering. Je ziet het  terug in 

de  verschillende  dekkingen, we  geven je in deze brochure een 

 overzicht van de  mogelijkheden.
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WA+ VO L L E D I G C A S CO (A L L R I S K )

De volledig cascodekking is de meest uitgebreide 

verzekering en biedt alles wat ook onder de WA en 

beperkt cascodekking verzekerd is. Met onze allrisk 

verzekering bieden wij  verder, gedurende de loop-

tijd, garantiedekking op onderdelen en  arbeidsloon. 

Dit geldt tot en met 12 jaar (144 maanden) na 

 afgiftedatum van het eerste kentekenbewijs, of 

200.000   kilometer. Je hebt daarmee tot en met het 

12e jaar recht op 100% vergoeding op onderdelen 

en arbeidsloon bij reparaties door de Mazda dealer. 

Zónder dat je hier extra voor betaalt.

Ook voor je Mazda occasion geldt dat tot en met 

12  jaar   ( 144  maanden) na de afgiftedatum van het 

 eerste kentekenbewijs, of 200.000 kilometer, de 

 garantiedekking van toepassing blijft. Mits ieder jaar 

tijdig onderhoud heeft plaatsgevonden bij de Mazda 

 dealer en de onderhoudshistorie bekend is.

• Garantiedekking gedurende 12 jaar, of 

200.000  gereden  kilometers en daar-

mee 100% vergoeding op onderdelen 

en  arbeidsloon, bij reparatie door de 

Mazda dealer.

• 5 jaar nieuwwaarderegeling en 3 jaar 

aanschafwaarderegeling.

• Uitgebreide beschermde onderdelen-

lijst, ook voor EV- en  hybride voertuigen.

• 100% vergoeding op accessoires tot 

maximaal 10% van de cataloguswaarde.

• Geen eigen risico, mits je Mazda wordt 

gerepareerd door je eigen Mazda 

 dealer.
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WA + B E PE R K T C A S CO

Met een beperkt cascodekking ben je, naast WA, verzekerd 

voor schade, ontstaan als gevolg van onder meer (poging tot) 

diefstal, brand, storm en ruitbreuk.

W E T T E L I J K E  A A N S PR A K E L I J K H E I D ( WA)

Onze autoverzekering biedt een prima WA-dekking. Niet 

 zonder reden want je bent, net als elke andere automobilist, 

volgens de wet verplicht om je te verzekeren tegen de gevolgen 

van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De schade toegebracht 

door of met de auto, is in geval van materiële schade  verzekerd 

tot een bedrag van € 2.500.000,- per schadegeval. Voor 

 letselschade is het maximaal verzekerde bedrag maar liefst 

€ 6.100.000,- per schadegeval. Je kunt jouw WA- verzekering 

aanvullen met een beperkt cascodekking of een volledig

cascodekking.
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MEEST
GEKOZEN

DEKKINGSOVERZICHT

WA+ 
VOLLEDIG 

CASCO 
(ALLRISK)

WA+ BEPERKT 
CASCO

WA 

VERGOEDING SCHADE

Schade toegebracht met de auto aan derden   

Schade ontstaan aan de auto door: brand / bliksem / ontploffing / sterretje in autoruit / ruitbreuk / 
diefstal / inbraak / hagel /overstroming / aardbeving / lawine of ander natuurgeweld / botsing met 
dier(en)

  -

Schade ontstaan aan de auto door: aanrijding / botsing / vandalisme / omslaan / slippen / van de 
weg of te water geraken / tanken van onjuiste brandstof  - -

VERGOEDING TOTAL LOSS

5 jaar nieuwwaarderegeling (nieuwe Mazda‘s met bouwjaar vanaf 2023)  - -

3 jaar aanschafwaarderegeling (Mazda occasions en Mazda‘s met bouwjaar tot 2023)  - -

EXTRA DEKKING BOVEN VERZEKERD BEDRAG

100% vergoeding op arbeidsloon  - -

100% vergoeding op materiaal  -

100% vergoeding op accessoires tot maximaal 10% van de cataloguswaarde
(deze dekking is van toepassing op accessoires, die door de Mazda dealer zijn/worden ingebouwd)  

Bagage tot € 500,-   -

VERVANGEND VERVOER

Vervangend vervoer in geval van een gedekte schade   -

EIGEN RISICO

Geen eigen risico bij schadeherstel door de Mazda dealer   -

Geen eigen risico bij ruitreparatie door de Mazda dealer 
(eigen risico bij ruitvervanging bedraagt € 67,50)   -

EXTRA GARANTIE

T/m 12 jaar garantie voor je nieuwe Mazda of tot 200.000 km  - -

Maximaal t/m 12 jaar garantie voor je Mazda occasion (leeftijd auto) of tot 200.000 km  - -
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Voor zowel nieuwe Mazda’s als Mazda occasions is de Mazda Autoverzekering uit te breiden met een 

Schadeverzekering voor Inzittenden,  Ongevallenverzekering voor Inzittenden en een Rechtsbijstandverzekering.

A ANVULLENDE DEK K INGEN

Deze verzekering is een belangrijke 

uitbreiding van de dekking voor allerlei 

zaken die door de inzittenden vervoerd 

worden. De dekking geldt ook voor 

materiële gevolgschade in geval van 

letsel en de kosten van geneeskundige 

behandeling. De verzekeringnemer en de 

inwonende gezinsleden zijn ook 

verzekerd wanneer zij zich in een andere 

auto bevinden.

Wanneer een van de inzittenden van de 

auto overlijdt of blijvend invalide raakt als 

gevolg van een ongeval, dan zorgt deze 

verzekering ervoor dat het gekozen 

verzekerde bedrag of een percentage 

daarvan wordt uitgekeerd.

De rechtsbijstand verhaalt de schade aan 

de auto op de tegenpartij. Heb je geen 

rechtsbijstandverzekering afgesloten? 

Dan moet je zelf de schade verhalen op 

de tegenpartij. Ook krijg je met deze 

verzekering juridische bijstand als je voor 

de strafrechter moet verschijnen wanneer 

met jouw auto een overtreding of misdrijf 

is begaan – maar alleen als strafvervolging 

niet voorkomen kan worden door het 

betalen van een boete of afkoopsom.

S C H A D E V E R Z E K E R I N G VO O R 

I NZ I T T E N D E N (S V I)
R EC H T S B I J S TA N DV E R Z E K E R I N G

O N G E VA L L E N V E R Z E K E R I N G VO O R 

I NZ I T T E N D E N (OV I)



WAT VALT  ER  WEL  EN NIET  ONDER DE
GAR ANTIEDEK K ING VAN DE ALLR ISK VER ZEK ER ING 

MOTOR: starterkrans, vliegwiel, oliepomp, krukas en lagers, 
distributietandwiel en ketting, loopwielen, nokkenassen, 
nokvolger, klepstoters, kleppen en klepgeleiders, zuigers en 
zuigerveren, cilinderkop, koppakking (behalve bij gebruik 
van LPG), drijfstangen, interne bussen, verdeler overbrenging, 
distributieriem*, distributieketting, distributieriemspanner, 
kleppendeksel, oliefilterhuis, carterpan, kabels.

UITLAATSYSTEEM: katalysator, uitlaatspruitstuk.

TURBO: turbo, waste gate, intercooler.

KOELSYSTEEM: waterpomp, radiateur, thermostaat en 
thermostaathuis, visco-koppeling, kachelradiateur, kachelkraan, 
kachelbediening, oliekoeler, radiateurdop, koelventilator, (water)
koeler, temperatuurregelaar, warmtewisselaar, expansievat(en), 
interieurverwarming.

ELEKTRISCHE ONDERDELEN: startmotor, dynamo, spannings-
regelaar, bobine, ruitenwiss ermotor, ruitensproeierpomp, 
elektrisch systeem voor richtingaanwijzers, kachelmotor, claxon, 
schakelaars, elektronische ontsteking, relais, ruitverwarmings-
elementen, boordcomputer, navigatiesysteem, ruitmotoren
en mechanismen, ruitbedieningsschakelaar, motor open dak, 
buitenspiegelmotoren, motoren centrale vergrendeling, crash 
sensoren, regelapparaat centrale vergrendeling, binnen-
verlichtingsunit, dashboard meters, dashboardinstrumenten, 
snelheidsmeter en sensor, toerenteller, kabelbomen, airbags, ABS-
controle unit, elektrische stoelverstellingsmotoren, sensoren, 
stoelverwarmingselementen, alarmsysteem (af fabriek), koplamp-
verstellingsmotor, bobine-/bougiekabel, verwarmde 
ruitensproeiers, TPMS-systeem, waarschuwingssysteem voor 
achteroprijdend verkeer, speakers, camera’s, motorverwarmings-
systeem, multimediasysteem,   sigarettenaansteker, USB-
aansluiting(en), draadloos opladen, rijmodussysteem, elektrische 
schakelmodule, acceleratiepedaal, cruise control, start/stop-
button, keyless entry-systeem, elektronische regeleenheid, voet-
gangerswaarschuwingssysteem, parkeerhulpsysteem, 
ritregistratierecorder, zekeringkast.

DIVERSEN: ruitenwissermechaniek, zonnedak (af fabriek), stoel-
verstelling, deursloten, motorkapontgrendelingskabel, gasveren 
(achterklep en motorkap), gordelsystemen, stoelmechanisme.

REMSYSTEEM: remleidingen, remvloeistofreservoir, ABS-
componenten, accumulators, rembekrachtiger, vacuümpomp, 
wielremcilinder, servo, hoofdremcilinder, remkrachtregelaar, rem-
stangen, electronic parking brake, vacuümtank, druksensor.

WIELLAGERS: lagers, wielnaaf, shims, borgmoeren.

DIFFERENTIEEL: kroonwiel en pignon, as, tandwielen, lagers, 
bussen, naven.

TUSSENBAK: differentieel, tandwielen, as, lagers en bussen, 
schakelpook.

AIRCONDITIONING: compressor, condensor, droger, verdamper, 
luchtkleppen en motoren.

STUURINRICHTING: tandheugel, stuurhuis, stuurbekrachtigings-
pomp, afdichtingen, lagers, externe verbindingen, kogel-
gewrichten, stuurkolom, reservoir, stuurarm, stuurverstelling, 
stuurbekrachtigingsmotor.

BEHUIZINGEN: motor cilinderblok, versnellingsbak, tussenbak, 
differentieel, kachelbehuizing, zekeringkast.

CHASSIS EN OPHANGING: steekassen, cardanassen, kruis-
koppelingen, lagers, bussen, aandrijfas, homokineet, 
koppelingen, veren, schokdempers (m.u.v. lekkage), torsie-
stangen, stabilisatorstang, draagarmen, kogelgewrichten, spoor-
stangen, trekstangen, asstompen, dwarsbalken, hydraulische 
ophanging, reactiestangen, ophanging as/stang, achteras, 
stabilisatorstangen, wielgeleidingselement.

BENZINE: benzinepomp, vlotter, brandstofniveaumeter, inlaat-
spruitstuk, benzine-inspuitsysteem, injectoren, luchtmassameter, 
motormanagementregeleenheid (ECU), tank.

DIESEL: opvoerpomp, inspuitpomp, injectoren, tank, gloei-
bougies, vacuümpomp.

KOPPELING: drukgroep, druklager, vork, hoofdcilinder, 
werkcilinder, kabels, verbindingen.

VERSNELLINGSBAK: tandwielen, selectiestang, elektronische 
regeling, rembanden, synchromeshes, naven, assen, lagers en 
bussen, koppelomvormer, koppeling (automatisch), versnellings-
bakhuis, kleppenhuis, oliepomp, versnellingspook, kabels.

HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AANDRIJVING: aandrijfbatterij 
(zie onze uitgebreide polisvoorwaarden), boordlader, 3-in-1 
controller, snellaadsysteem, voertuigregeleenheid, PTC-
verwarmingselement, A/C-compressor, EV-motor, laadkabel-
vergrendeling, laadklepvergrendeling, EV-laadcontroller, transfer 
gear, batterijbeheersysteem, hoofdbesturingsmodule, hoofd-
contactor, laadcontactor, laadvoorbereider, voorlaad-
circuitregeling, stroomsensor, lekstroomdetectie, zekering, 
celmodule, connector, regelunit, kabelconnector uitwendig, koel-
ventilator, omvormer boordnet, condensator, sensor, relais, 
(laad)kabels, laadpaal (de originele aanschafnota dient te worden 
overlegd bij een storing/gebrek).

Indien mogelijk kan er bij herstel van de storing gebruik worden 
gemaakt van gereviseerde/gereconditioneerde onderdelen.

* Dit beschermde onderdeel is gedekt, indien het tijdig bij 
 reguliere onderhoudsbeurten volgens aanwijzing van de 
 fabrikant is vervangen. Reguliere vervanging van dit 
 onderdeel is nimmer gedekt onder de verzekering.

UITSLUIT INGEN
Binnen de verlengde garantiedekking, die loopt vanaf het 
 verstrijken van de fabrieksgarantie tot en met    12 jaar of 
200.000 kilometer, dient er  sprake te zijn van een plotseling 
 optredend  defect aan de beschermde onderdelen. Regulier, 
 periodiek  onderhoud en  onderdelen die periodiek vervangen 
of gereinigd  dienen te  worden, updates van  navigatiesystemen, 
 alsmede onderdelen met een normale gebruiksslijtage  zoals  filters, 
banden,  uitlaatsysteem (katalysator en  uitlaatspruitstuk zijn wel 
gedekt), remblokken,  remschijven, remtrommel,  remschoenen, 
 remklauwen,  stofhoezen, koppelingsplaat,  wisserbladen, 
 startaccu, batterij autosleutel en dieselpartikelfilter  vallen 
niet  onder de  garantiedekking. Niet ‘af fabriek’  gemonteerde 
 accessoires vallen ook niet onder de  verlengde garantiedekking.
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PR A K T I J K VO O R B E E L D G A R A N T I E V E RG O E D I N G

Stel, je komt onverhoopt langs de weg te staan met een auto 

van 6,5  jaar (78 maanden) door een defect aan een onderdeel, 

dat onder de garantiedekking van de verzekering valt.

De reparatiekosten bedragen bijvoorbeeld € 1.950  exclusief  btw 

(€ 2.359,50 inclusief btw) en bestaan voor 45% uit  onderdelen/

materiaal (€ 877,50) en voor 55% uit arbeidsloon  (€1.072,50).

De vergoeding wordt:

Arbeidsloon 100%    

Onderdelen/materiaal 100%   

Btw 21%     

Vergoeding    

  1.072,50

     877,50  

     409,50

2.359,50

€  

€  

€ 

€

 

  

+ 

E I G E N R I S I CO

Er geldt geen eigen risico als je Mazda wordt  gerepareerd bij 

een erkende Mazda dealer. Indien je kiest voor reparatie elders, 

geldt er een eigen  risico van  € 135. Specifiek bij ruitvervanging 

is een eigen  risico van toepassing van € 67,50 per  gebeurtenis 

mits de vervanging plaatsvindt bij een erkende  Mazda dealer. 

Laat je de ruit elders vervangen, dan geldt een eigen risico van 

€ 250. Voor ruitschade (sterretje) die gerepareerd kan worden, 

geldt geen  eigen risico. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar 

geldt een  afwijkend eigen risico.

P O L I S VO O RWA A R D E N

Het complete overzicht van de dekking kun je terugvinden in 

de polisvoorwaarden.



H U L P B I J  S C H A D E

Schade aan je Mazda, dáár zit je niet op te wachten. 

  Gelukkig nemen de professionele medewerkers van 

onze schade afdeling je alle zorg uit handen; of het 

nu gaat om het melden van schade, advies bij het 

 invullen van de schadeformulieren, of om het  regelen 

van vervangend vervoer. Alle schades  worden zo snel 

en efficiënt mogelijk afgehandeld. Onze schade- 

afdeling is alle werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 

20.00 uur.

S N E L  E N VA K K U N D I G S C H A D E H E R S T E L

Heb je schade,  dan is het goed om te weten dat 

je  Mazda snel en vakkundig wordt gerepareerd. 

Dat gebeurt  door jouw  vertrouwde Mazda dealer, 

die daarvoor altijd  originele onderdelen gebruikt. 

Ook neemt jouw Mazda dealer je de volledige 

 afhandeling van de schade uit handen. De Mazda 

 Autoverzekering betaalt het schadebedrag  namelijk 

direct aan jouw Mazda dealer. Zo heb jij er geen 

 omkijken naar. 

E E N VO U D I G A F S LU I T E N

De Mazda Autoverzekering sluit je snel en eenvoudig 

af bij de Mazda dealer, die je ook graag meer vertelt 

over de  verschillende dekkingen. Op basis van jouw 

gegevens rekent de Mazda dealer direct voor je uit 

hoeveel premie je betaalt. Zo rijd je goed verzekerd 

en zorgeloos de showroom uit.

H U I D I G E AU TOV E R Z E K E R I N G O PZ EG G E N?

Maak gebruik van de gratis opzegservice om je huidige 

 verzekeringspolis te beëindigen. Of geef alvast de 

verval datum door als je huidige verzekering een 

 opzegtermijn kent. Wij  zorgen er dan voor dat jouw 

huidige autoverzekering op het juiste moment wordt 

stopgezet en de Mazda Autoverzekering in werking 

treedt. Informeer ernaar bij je Mazda dealer.
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M E E R I N F O R M AT I E  E N PR E M I E  B E R E K E N E N

Heb je nog vragen? Kijk op mazda.nl/verzekeren of vraag bij je Mazda 

dealer naar de voorwaarden en laat je premie berekenen. Je kunt de 

verzekering ook direct bij jouw Mazda dealer afsluiten. Na het afsluiten 

van de Mazda Autoverzekering ontvang je een voorlopige dekking, een 

tijdelijk internationaal verzekeringsbewijs en de polisvoorwaarden. 

Je kunt dus direct de weg op!

11



AUTOVERZEKERING

De Mazda Autoverzekering is tot stand gekomen dankzij 
de samenwerking tussen Mazda Motor Nederland en de 
Actua Groep. Het risico van de Mazda  Autoverzekering 
is ondergebracht bij Actua Schadeverzekering N.V., 
 gevestigd in Capelle aan den IJssel. 

De inhoud van deze brochure is niet gericht op  advies 
door Mazda Motor Nederland. Aan deze brochure 
 kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan 
de polisvoorwaarden. Je hebt bij het afsluiten van deze 
verzekering een  bedenktijd van 14 dagen. 

Meer informatie? Vraag de  Mazda dealer naar de meest 
actuele informatie, of kijk op mazda.nl/verzekeren.

De genoteerde prijzen, afbeeldingen en  bijbehorende 
specificaties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde 
 zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Mazda behoudt zich het recht voor om wijzigingen 
door te voeren in specificaties, uitrusting en prijzen. 
 Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Maart 2023.

GEGEVENS ACTUA GROEP
Klantenservice
010 - 44 77 184
info@mazdaautoverzekering.nl

Schade
010 - 44 77 153
schade@mazdaautoverzekering.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 20.00 uur.


