Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe autoverzekering bij Allianz
U heeft van ons een voorstel gekregen voor een nieuwe verzekering.
De kenmerken van uw nieuwe verzekering vindt u in de tweede kolom.
In één van de andere kolommen staan de kenmerken van uw oude verzekering.
Op uw oude polisblad staat het voorwaardennummer, zodat u kunt zien welke verzekering u had.
Uw nieuwe verzekering biedt u via Meeùs een uitgebreide pechhulpdekking. De kenmerken van deze dekking vindt u onderaan.

Uw oude verzekering staat in 1 van de onderstaande
kolommen. Kijk op uw oude polisblad voor het
voorwaardennummer.

Nieuwe verzekering
Overzicht belangrijkste dekkingen

Kolom1

UMGS

UMGS anva

Voorwaarden nummer
Productnaam

PM16
Veilig op weg pakket

OV AUT
Meeùs particuliere autoverzekering

MAV 15 + MAU15
Meeùs particuliere autoverzekering
P275

Opzegtermijn

Direct opzegbaar

Direct opzegbaar

Direct opzegbaar

BM ladder; Wat is de Maximale korting?

80%

80%

75%

€ 90.000
36 mnd voor 1e eigenaar, 12 mnd bij
occassion

€ 80.000,15 maanden

€ 80.000

36

36

36

Aanschafwaarderegeling (2e hands auto's)
maximale aanschafwaarde
maximum leeftijd occasion
volledige aanschafwaarde t/m
aantal maanden afschrijving

€ 90.000
36 mnd
12 mnd na afgifte 1e kenteken
24 maanden

€ 80.000,84 maanden ( 7 jaar)
36 maanden na aanschaf
geen afschrijving

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Accessoires
gratis meeverzekerd tot

€ 1.250,-

10% cat.waarde en maximaal € 5.000

op te geven bij aanvraag

audioapparatuur

max € 500 bij diefstal

zend-, ontvangapparatuur

uitgesloten

ingesloten als het standaarduitrusting
betreft
€ 450 als het niet standaarduitrusting
betreft en € 250 voor losse apparatuur

ingesloten als het standaarduitrusting
betreft
€ 450 als het niet standaarduitrusting
betreft en € 250 voor losse apparatuur

Eigen risico's; Wat is uw eigen risico bij als U:
- de schade laat herstellen via de geselecteerde schadeherstelketen

€ 0,-

€0
(Meeús Schade Service)
€ 135
€ 70
(Carglass, Autotaalglas)
€ 135
€0
(Carglass, Autotaalglas)
€ 135

korting voor de 2e auto ?
Nieuwwaarderegeling
maximale cataloguswaarde
volledige nieuwwaarde t/m
aantal maanden afschrijving (incl nieuwwaardetermijn)
langere nieuwwaarde mogelijk?

15 maanden

- de schade laat herstellen via een ander herstelbedrijf
- uw ruit bij schade laat vervangen via de ons geselecteerde
ruitspecialist
- uw ruit bij schade laat vervangen via een andere ruitspecialist
- een sterretje repareren via de ons geselecteerde ruitspecialist

€ 135,eigen risico wordt dan € 68,- minder

- een sterretje repareren via een andere ruitspecialist
er is geen rekening gehouden met eventuele verhoogde eigen risico's

€ 135,00

€0
(Meeús Schade Service)
€ 500
€ 70
(Carglass, Autotaalglas)
€ 250
€0
(Carglass, Autotaalglas)
€ 250

Extra eigen risico
Jongeren < 24 jaar

€ 68,-

€ 250

€115

Tegemoetkoming huurkosten totaal diefstal

€ 15,- p.d. Max. 30 dagen

€ 15 p.d. Max. 30 dagen

€ 15 p.d. Max. 30 dagen

Ongevallen Inzittenden
OI - Max. uitkering bij overlijden

€ 5.000; € 7.500; € 10.000; € 12.500

nvt

€ 10.000 ; € 15.000 ; € 17.500 ; €
25.000

nvt

€5000; €10.000; € 20.000 ; €25.000;
€50.000
€15.000; €20.000; €30.000; €40.000;
€50.000; €100000

€ 1.000.000,=
Nee, alleen als inzittende van het
verzekerde voertuig

€ 1.000.000
Nee, alleen als inzittende van het
verzekerde voertuig

€ 1.000.000
Nee, alleen als inzittende van het
verzekerde voertuig

75% uitkering

75% uitkering

mate van schuld is bepalend voor de
uitkering

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt

OI - Max. uitkering bij blijvende invaliditeit
Schadeverzekering Inzittenden
SVI - Verzekerd bedrag per gebeurtenis
SVI - ook dekking voor andere voertuigen/openbaar vervoer/verkeer?

SVI - Bij het niet dragen van de gordel

€ 135,00
€ 0,-

Bestuurder en inzittenden
Bestuurder + inzittenden: verzekerd bedrag per gebeurtenis
nvt
Bestuurder + inzittenden: Ook dekking voor andere voertuigen/openbaar nvt
vervoer/verkeer?

Bestuurder + inzittenden - Bij het niet dragen van de gordel
Rechtsbijstand - verhaalsservice
Rechtsbijstand

nvt

nvt

Bijzonderheden

-BM ladder wordt 1 jaar bevroren als de
ruitschade niet bij een aangesloten
hersteller wordt gerepareerd

- No Blame regeling
- geen dagwaarde maar
vervangingswaarde bij Totaal Verlies (
BOVAG + 10%)

Pechhulp
Algemeen
aantal keren recht op hulp per jaar
max. leeftijd voertuig
persoons- /kentekengebonden
recht op hulp verkeerde brandstof, defecte sleutels, lekke band, lege
accu?

HV21

- No Blame regeling

MPM2012

HV21

7
25 jaar

7

7

Geen beperking ivm leeftijd auto

15 jaar, hierna is de dekking beperkt

kenteken

kenteken

kenteken

1

1

Pechhulp Nederland

standaard

standaard

optioneel

inclusief woonplaats

max 2 x per jaar

max 2 x per jaar

max 5 x per jaar

hulp ter plaatse
transport dichtsbijzijnde garage

max 2 x per jaar

max 2 x per jaar

max 2 x per jaar, 1 x vanuit eigen
woonplaats

vervoer inzittenden
vervangend chauffeur bij uitval chauffeur
2 werkdagen (1 dag binnen woonplaats)

2 werkdagen (1 dag binnen woonplaats) 2 werkdagen (1 dag binnen woonplaats)

Hotelkosten
kosten voor afhalen voertuig bij reparateur

1 nacht max € 80 p.p.
treinkosten

1 nacht max € 80 p.p.
treinkosten

1 nacht max € 80 p.p.
treinkosten + taxi vanaf station

Pechhulp Buitenland
inclusief de woonplaats
Hulp ter plaatse
Transport dichtstbijzijnde garage/hulpdienst
Transport incl. aangekoppelde aanhanger
Transport naar 1 adres in Nederland
Transport naar eindbestemming
Toezenden van onderdelen
Kosten van de onderdelen

standaard
standaard

standaard
standaard

optioneel
optioneel

vervangend vervoer

per trein of vliegticket als de treinreis > 8 per trein of vliegticket als de treinreis >
uur duurt
8 uur duurt

per trein of vliegticket als de treinreis >
8 uur duurt

per trein of vliegticket als de treinreis > 8
uur duurt
4 werkdagen, als niet binnen 48 uur kan
worden gerepareerd; tot max 30 dagen in
overleg alsvoorgenomen verblijfsduur
langer is

per trein of vliegticket als de treinreis >
8 uur duurt
4 werkdagen, als niet binnen 48 uur kan
worden gerepareerd; tot max 30 dagen
in overleg alsvoorgenomen verblijfsduur
langer is

per trein of vliegticket als de treinreis >
8 uur duurt
4 werkdagen, als niet binnen 48 uur kan
worden gerepareerd; tot max 30 dagen
in overleg alsvoorgenomen verblijfsduur
langer is

2 nachten max € 80 p.p.

2 nachten max € 80 p.p.

2 nachten max € 80 p.p.

Vervoer inzittenden naar eindbestemming

Vervoer inzittenden naar huisadres

Vervangend vervoer

Hotelovernachtingen
Vervangend chauffeur bij uitval bestuurder
repatriëring als reparatie niet mogelijk is na
Stallingskosten max.
kosten voor afhalen voertuig bij de reparateur
aanhanger

2 werkdagen
2 werkdagen
10 dagen
10 dagen
per trein of vliegticket als de treinreis > 8 per trein of vliegticket als de treinreis >
uur duurt
8 uur duurt
standaard
standaard

Onderweg service
concierge service

Voorwaarden nummer

PM16

OV AUT

2 werkdagen
10 dagen
per trein of vliegticket als de treinreis >
8 uur duurt
standaard

