
Tarief 
Dekking Binnenland € 47,50

Dekking Binnenland + Buitenland* € 70,00

* zie achterzijde

Voorwaarden
U kunt de pechpolis afsluiten als uw auto niet ouder is dan 10 jaar  

en als deze verzekerd is bij Polis Direct. 

pechpolis©

Met de pechpolis van Polis Direct bent u voordelig verzekerd 
van hulp bij pech onderweg. Komt u stil te staan langs de 
Nederlandse wegen, dan krijgt u binnen 30 minuten assisten- 
tie. Lukt reparatie ter plaatse niet, dan vervoeren we uw  
voertuig naar de dichtstbijzijnde garage of een ander adres in  
Nederland.

•  7 dagen per week 24 uur per dag pechservice.

• Hulp binnen 30 minuten.

• Reparatie ter plaatse of in een garage naar keuze.

•  Vervoer voor alle inzittenden naar een  

bestemming in Nederland.

•  Vervangend vervoer voor maximaal  

3 werkdagen als uw auto niet binnen 24 uur 

gerepareerd kan worden.

•  Zo nodig transport van caravan of aanhanger 

naar garage of berger.

• Ook pechhulp in uw woonplaats.



Pech in het buitenland 
U kunt de pechpolis ook afsluiten met dekking voor het buitenland. 

Komt u over de grens aan de kant van de weg te staan, dan organiseert 

de alarmcentrale van de Verzekeraars Hulpdienst de hulpverlening.

•  7 dagen per week 24 uur per dag pechservice.

•  Hulp binnen 30 minuten.

•  Reparatie ter plaatse of in een garage naar keuze.

•  Vervoer voor alle inzittenden naar een bestemming in Nederland.

•  Vervangend vervoer voor maximaal 5 werkdagen als uw auto niet  

binnen 24 uur gerepareerd kan worden en/of tegemoetkoming in  

overnachtingskosten.

•  Zo nodig transport van caravan of aanhanger naar garage of berger.

Meer weten?
Alle informatie over onze pechpolis vindt u op www.polisdirect.nl.

Direct een pechpolis regelen?
Een pechpolis is zo geregeld. Bel 024-366 56 44 

of ga naar www.polisdirect.nl.

Polis Direct verzorgt de opzegging van uw huidige verzekering.


