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Personenauto / Bestelauto
Het vernieuwde Voordeelpakket

Voordeelpakket

Verzekerd object

- Personenauto (particulier of particulier + beperkt
zakelijk, bijvoorbeeld wel kilometers voor de zaak,
maar geen taxi, koerier of lesauto)
- Bestelauto (particulier)

Personenauto (particulier)

Dekkingsgebied

Geldige landen Groene Kaart

Europa en Aziatische en Afrikaanse landen aan de
Middellandse Zee

Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen of drugs

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt zowel voor WA als Casco.
Voor WA geldt dat de tegenpartij wel schadeloos gesteld
wordt, maar dat de schade verhaald kan worden op de
verzekerde.

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt alleen voor Casco. Niet voor
WA.

- WA + Casco

- Uitval bestuurder in het buitenland: geen dekking
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij
noodzakelijk contact met de Alarmcentrale

- Uitval bestuurder in het buitenland: gedekt
- Telefoonkosten: geen dekking

- Casco Allrisk en Casco Inruilplus
(Casco Inruilplus alleen bij Personenauto)

Huur vervangend vervoer binnen Nederland: dekking bij
beschadiging (ook als geen reparatie bij Schadegarant) en
bij diefstal, maximaal 5 dagen

Huur vervangend vervoer binnen Nederland: dekking bij
beschadiging (ook als geen reparatie bij Schadegarant) en
bij diefstal, maximaal 4 dagen

- Lengte

31 treden

20 treden

- Premietoeslag trede 1

Geen premietoeslag

Premietoeslag: 25%

- Lagere basistreden jonge bestuurders of grote steden

Nee

Ja

Dekkingen WA en Casco

Hulpverlening

No-claimladder
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- Keuzemogelijkheden

-

Standaard € 150.
Keuzes vrijwillig hoger eigen risico, alleen bij Casco Allrisk:
- € 250
- € 500
- € 1.000
- € 1.500
- € 2.500

- Extra jeugd eigen risico (Casco Allrisk)

Alleen bij rijrisico

Bij rijrisico en andere oorzaak van buitenaf (van buiten
komend onheil)

- Maximale cataloguswaarde auto

€ 80.000

Geen

- Casco Beperkt

1 jaar

Niet

- Cascoschade

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: vermindering
schade-vergoeding met € 500, los van eigen risico. Bij
keuzedekking ‘Vrije keuze herstel’ vervalt deze vermindering.

Als via Schadegarant: vermindering eigen risico met € 75

- Ruitschade

- Ruitvervanging: het gekozen eigen risico
- Ruitherstel: geen eigen risico
Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in beide
gevallen vermindering schadevergoeding met € 500,
los van eigen risico. Bij keuzedekking ‘Vrije keuze
herstel’ vervalt deze vermindering.

- Ruitvervanging: eigen risico € 75
(als niet via Glasgarant: € 150)
- Ruitherstel: geen eigen risico
(als niet via Glasgarant: € 150)

Vergoeding als niet wordt gerepareerd

Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij keuze
dekking ‘Vrije keuze herstel’ vervalt deze vermindering.

75% van het vastgestelde schadebedrag exclusief BTW

Vergoeding reparatie bij economisch total loss

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de
auto min de waarde van de restanten

Vergoeding mogelijk tot maximaal het verzekerde bedrag

Eigen risico Cascodekking
Geen eigen risico
€ 150 (default)
€ 250
€ 500

Standaard nieuwwaarderegeling

Reparatie binnen of buiten de herstelketen
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Diefstal autosleutels (bij Casco)

Vervanging sleutels/sloten en omcoderen startonderbreker
tot maximaal € 500

Geen dekking

Extra’s (standaard bij Casco)

- Geen onderscheid tussen accessoires en extra’s
- Standaard verzekerd tot € 1.000
- Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur
tot maximaal € 500

- Onderscheid tussen accessoires en extra’s
- Accessoires: standaard verzekerd, waaronder
gemonteerde beeld- en geluidsapparatuur tot
maximaal € 500

Uitsluiting onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud
(Casco)

Geen dekking als schade is veroorzaakt door onvoldoende
zorg of onvoldoende onderhoud. Onder onvoldoende zorg
valt bijvoorbeeld:
- Doorrijden met een brandend waarschuwingslampje of
niet voldoen aan APK
- Braakschade aan de auto omdat er diefstalgevoelige
spullen in het zicht lagen

- Onvoldoende zorg niet als uitsluiting genoemd
- Slecht onderhoud of slechte staat van de auto alleen
genoemd als uitsluiting bij hulpverlening/pechhulp

Acceptatiegrenzen Cascodekkingen
(alleen bij Personenauto)

Voor nieuwe posten:
- Casco Beperkt: auto moet jonger zijn dan 18 jaar
- Casco Allrisk/Inruilplus: auto moet jonger zijn dan 16 jaar

Geen grenzen

Gezinsvoertuigregeling

Voertuigenkorting:
- Onafhankelijk van no-claimtreden of schadevrije jaren
- (Extra) korting voor álle voertuigen die onderdeel zijn
van de regeling
- Korting geldt voor de dekkingen WA en Casco:
- 2 voertuigen: 10%
- 3 voertuigen: 15%
- 4 voertuigen: 20%
- 5 of meer voertuigen: 25%

Overname van extra treden van een eerste gezinsvoertuig
hierbij geldt:
- Aantal extra treden maximaal 3
- Totale aantal treden van het aangevraagde
gezinsvoertuig niet hoger dan 15
- Geen verwijdering van aanwezige extra
gezinsvoertuigtreden bij resteren van 1 voertuig
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Pechhulp

Pechhulp als keuzedekking. Inhoud dekking Pechhulp altijd
hetzelfde, onafhankelijk van keuze WA, Casco Beperkt,
Casco Allrisk of Casco Inruilplus.
- Dekking inclusief pechhulp langs de weg
- Dekking ongeacht ouderdom voertuig (bij Personenauto: acceptatiegrens voor nieuwe posten: auto niet
ouder dan 15 jaar)
- Dekking inclusief eigen woonplaats
- Huur vervangend vervoer: dekking binnen en buiten
Nederland
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij
noodzakelijk contact met de Alarmcentrale

Pechhulp niet als keuzedekking, altijd standaard.
Géén pechhulp langs de weg.
WA:
- Auto’s ouder dan 36 maanden: geen dekking
- Binnen woonplaats: geen dekking
- Huur vervangend vervoer: geen dekking
- Telefoonkosten: geen dekking
Casco Beperkt:
Geen aanvullende dekking pechhulp op die van WA
Casco Allrisk/Inruilplus:
Aanvullende dekking pechhulp op die van WA:
- Dekking auto’s ouder dan 36 maanden
- Huur vervangend vervoer: dekking buiten Nederland

Extra’s (uitbreiding)

- Als hoger dan € 1.000: bedrag opgeven
- Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur
blijft maximaal € 500. (Niet te verhogen)

- Accessoires: gratis
- Extra’s: bedrag opgeven (eerste 10% van het
verzekerde bedrag gratis, maar wel opgeven)

Nieuwwaarde 2 of 3 jaar

Mogelijk, maximale cataloguswaarde auto: € 80.000
Nieuwwaarde 3 jaar: alleen bij Personenauto

Niet mogelijk

Aankoopwaarde 1, 2 of 3 jaar

Mogelijk, maximale cataloguswaarde auto: € 80.000
Aankoopwaarde 3 jaar: alleen bij Personenauto

Niet mogelijk

Vrije keuze herstel

Mogelijk

Niet mogelijk

Ongevallen Inzittenden

Mogelijk

Mogelijk (POI)

- Verzekerde bedragen (keuzen)

- Overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000
- Overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000

- Overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 25.000
- Overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 20.000
- Overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 25.000

- Premiegrondslag

- Gekozen verzekerde bedragen
- Leeftijd bestuurder (≤ 23 jaar en ≥ 24 jaar)

- Gekozen verzekerde bedragen
- Aantal zitplaatsen

- Invaliditeitsuitkering personen jonger dan 16 jaar

Geen beperking

Beperking tot 50%, tenzij een lijfrente wordt gesloten en de
niet-gehalveerde uitkering minimaal € 2.500 is

Keuzedekkingen
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Rechtsbijstand Motorrijtuigen (voorwaarden)

1 voorwaardenmodel met daarin de 3 keuzes.

3 aparte voorwaardenmodellen (voor elke keuze 1).

Schade Inzittenden

Keuzes:
- Basis (default)
- Uitgebreid eenpersoons
- Uitgebreid meerpersoons
N.B. inhoudelijk dezelfde dekkingen als bij het oude
Voordeelpakket, alleen naamgeving anders.

Keuzes:
- Standaard (default)
- Plus Alleenstaande
- Plus Gezin
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