
InsureMyTesla

De verzekering die specifiek op maat van Tesla-eigenaars is ontworpen:

100% nieuw voor oud  |  Dekking laadpunt  |  Sleutelvervanging

InsureMyTesla omvat

100% nieuw voor oud   Vervanging van 100% van de waarde van uw Tesla in de eerste drie jaar  
in geval van totaal verlies

Dekking laadpunt   Dekt uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw persoonlijke 
laadpunt of schade aan een publiek laadpunt. Schade aan uw persoonlijk 
laadpunt is eveneens gedekt

Sleutelvervanging  Wanneer u uw sleutels verliest of ze gestolen worden
Volledige Omniumverzekering   Volledige bescherming van uw Tesla: eigen schade, schade door brand, 

glasbreuk, natuurkrachten, aanrijdingen met dieren en vandalisme 
Burgerlijke aansprakelijkheid  Wettelijk verplicht

Een ruimere dekking voor een geruster gemoed

Bijstand in België en in het buitenland Vervangwagen inbegrepen
Bandenformule Bescherming tegen een platte band en andere schade aan uw banden
Premium Protector  Uw eigen schade telt niet mee
Persoonlijke interventiedienst  U wordt bijgestaan wanneer uw tas of andere persoonlijke bezittingen  

uit uw Tesla worden gestolen
Rechtsbijstand   Dekt uw verdediging wanneer u uw rechten moet uitoefenen in een  

juridische context
Bestuurdersverzekering  Dekt uw ziekenhuisrekeningen en revalidatie
Maandelijkse betalingen De premie kan betaald worden in maandelijkse betalingen

5% KORTING OP UW BA  

EN OMNIUM MET HET PACK 

« VERBETERDE AUTOPILOT »

InsureMyTesla is een product, van tak 10, van Touring Verzekeringen nv en wordt afgesloten voor een periode 
van een jaar, vernieuwbaar. We nodigen u uit onze algemene voorwaarden te raadplegen op www.insuremytesla.be. 
Ze beschrijven de omvang van onze garanties, maar ook hun beperkingen en eventuele uitsluitingen. U kunt  
een verzekeringsvoorstel verkrijgen via 02 505 66 92 of op www.insuremytesla.be. Bij klachten kunt u zich 
wenden tot Touring Verzekeringen nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als u van mening bent dat u op 
deze wijze geen passende oplossing hebt verkregen, kunt u zich richten tot de 
dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. 
U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen, het 
product InsureMyTesla van Touring Verzekeringen nv is onderhevig aan  
het Belgisch recht. V.U.: Hélène Portegies.

Bereken uw premie, ontvang uw verzekeringsvoorstel  

en teken in via www.insuremytesla.be of bel 02 505 66 92


