Belangrijkste dekkingen van uw nieuwe autoverzekering
Wij bieden autoverzekeringen van Allianz, a.s.r., Nationale Nederlanden en Reaal.
U heeft van ons een voorstel ontvangen voor een nieuwe autoverzekering van één van deze verzekeraars.
Om u een volledig beeld te geven, vindt u in onderstaand overzicht de belangrijkste kenmerken van de verschillende verzekeraars naast elkaar.

Overzicht belangrijkste dekkingen
AUTO18A

VP 2018-01 (algemene voorwaarden)
WA: VP PA-WA 2018-01
BAC: VP PA-CB 2018-01
Casco: VP PA-CA 2018-01
Inruilplus: VP PA-CI 2018-01

Algemene voorwaarden:
ZPP PP 0000-05 02-2018
WA: ZPP PP 3315-05 12-2015
BAC: ZPP PP 3335-06 06-2017
Casco: ZPP PP 3325-06 06-2017

03112 18-02

Allianz VP 1.0

a.s.r.

ZekerheidsPakket Particulieren - auto Reaal Goed Geregeld Pakket
RGGP auto

Direct opzegbaar

Direct opzegbaar

Direct opzegbaar

80%

75%

Verschillende BM ladders per dekking 80%
(Casco 70%) (WA 85%)

Ja

Ja

Ja

Voorwaarden nummer
Productnaam

Opzegtermijn

BM ladder; Wat is de Maximale korting?
korting voor de 2e auto ?

Direct opzegbaar

Ja

2e gezinsauto krijgt dezelfde
kortingspercentage als 1e auto.
Alleen voor het 2e voertuig, niet voor
meerdere.

Indien 2e (e/o volgende) voertuig met
inschaling lager uitkomt dan 1e
voertuig (inclusief eventueel aparte
svj bij deze polis) maximaal 4 tredes
extra op de 2e of volgende auto en
maximaal trede 26, maar nooit meer
dan de trede van het 1e voertuig.
Voorwaarde: 2e voertuig op naam
verzekeringnemer of partner dus niet
inwonende kinderen, zelfde adres en
uitsluitend particulier gebruik.
Let op: De aparte meerdere
voertuigen regeling is in de volmacht
niet van toepassing.
Let op 2: Premie verschilt of je echte
schadevrije jaren hebt of extra tredes
meegeeft in de BO

2e gezinsauto krijgt dezelfde
kortingspercentage als 1e auto.
Alleen voor het 2e voertuig, niet voor
meerdere.

2e gezinsvoertuig krijgt dezelfde
kortingspercentage als 1e auto,
maximaal trede 15.
Voorwaarde: De (regelmatige)
bestuurder minimaal 5 jaar rijbewijs
en wonend op zelfde adres als
verzekeringnemer. De
cataloguswaarde (2e voertuig) mag
niet hoger zijn dan EUR 50.000,Meesleepregeling: Alleen voor ZZPers: Indien de particuliere auto bij
Reaal verzekerd is, geeft het aantal
svj recht op korting op extra tredes op
de bestelauto. (0-5 svj = 1 extra trede,
6-10 svj = 2 extra tredes, 11 of meer
svj = 3 extra tredes. Let op, dit werkt
niet ook andersom.

Ja

Ja

Ja

Ja

Toelichting 2e auto regeling
Nieuwwaarderegeling

maximale cataloguswaarde
volledige nieuwwaarde t/m

90000 Geen maximum
12 maanden

12 maanden

36

Geen maximum

geen maximum

24 maanden

12 maanden

36 Geen, na 24 mnd BOVAG +10%

36

aantal maanden afschrijving (incl nieuwwaardetermijn)
langere nieuwwaarde mogelijk?
Aanschafwaarderegeling (2e hands auto's)

maximale aanschafwaarde
maximum leeftijd occasion
volledige aanschafwaarde t/m

Ja

72 maanden
36 maanden na aanschaf, tot
maximale leeftijd 72 maanden
Geen

aantal maanden afschrijving
Accessoires
gratis meeverzekerd tot

Optionele dekking (Inruil Plus)
€ 50.000 a.s.r heeft de Inruil Plus dekking als
variant hiervoor, als deze optionele
dekking wordt gekozen is er geen
maximum aanschafwaarde

Alleen als optionele Inruil Plus
dekking: 12, 24 of 36 maanden.
Alleen als optionele Inruil Plus
dekking: Geen.

€ 2.500
Maximaal € 500 bij diefstal

€ 1.000
€ 500

Niet mee te verzekeren

€ 500

audioapparatuur
zend-, ontvangapparatuur

Ja
Geen maximum

Ja

72 mnd
12 maanden na aanschaf

Geen maximum leeftijd
12 mnd na aanschaf

Geen

36 maanden

€ 2.500
Maximum vergoeding geldt voor alle
onderdelen samen
Maximum vergoeding geldt voor alle
onderdelen samen

80000

€ 1.000
Meeverzekerd
Niet mee te verzekeren

Eigen risico's; Wat is uw eigen risico bij als U:
€0

€0

€0

€ 400

€ 500

€0

€ 75

€ 500

Het gekozen eigen risico
(€ 0, € 150, € 250 of € 500)
Bij inruil plus altijd € 250
Naast het gekozen eigen risico (€ 0, €
150, € 250 of € 500) wat van
toepassing is, wordt de uitkering nog
verminderd met € 500
Het gekozen eigen risico
(€
0, € 150, € 250 of € 500)
€ 500

€ 150

€ 500

€0

€0

€0

€0

€ 500

€ 500

€ 150

€ 500

€ 250

Geen extra eigen risico

€ 75

€ 12,50 p.d. Max 30 dagen

€ 360

€ 25 p.d. Max 30 dagen, boven €
75.000 € 50 p.d. Max. 30 dagen

Ja
Nee
€ 5.000, € 7.500, € 10.000 of € 12.500 n.v.t.

Ja
€ 5.000

Ja
€ 10.000

€ 10.000, € 15.000, € 17.500 of €
25.000
Ja
€ 1.000.000
Nee, alleen als inzittende van het
verzekerde voertuig

n.v.t.

€ 25.000

€ 50.000

Ja
Ja
€ 1.000.000
€ 1.000.000
Optioneel, ook dekking in het verkeer Nee
als fietser, openbaar vervoer of
inzittende ander motorrijtuig. Dekking
alleenstaand of gezin.

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

75% uitkering

75% uitkering

75% uitkering

Nee
n.v.t.

Nee
n.v.t.

Nee
n.v.t.

Mate van schuld is bepalend voor de
uitkering
Nee
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

- de schade laat herstellen via de geselecteerde
schadeherstelketen
€ 500

- 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

€0

- een sterretje repareren via een andere ruitspecialist
er is geen rekening gehouden met eventuele verhoogde
eigen risico's
Extra eigen risico
Jongeren < 24 jaar

Bij diefstal altijd een vervangende
auto voor maximaal 30 dagen
(naturavergoeding)
Tegemoetkoming huurkosten totaal diefstal
Ongevallen Inzittenden (beschikbaar)
OI - Max. uitkering bij overlijden
OI - Max. uitkering bij blijvende invaliditeit
Schadeverzekering Inzittenden (beschikbaar)
SVI - Verzekerd bedrag per gebeurtenis

SVI - ook dekking voor andere voertuigen/openbaar
vervoer/verkeer?
SVI - Bij het niet dragen van de gordel
Bestuurder en inzittenden (beschikbaar)
Bestuurder + inzittenden: verzekerd bedrag per
gebeurtenis
Bestuurder + inzittenden: Ook dekking voor andere
voertuigen/openbaar vervoer/verkeer?
Bestuurder + inzittenden - Bij het niet dragen van de
gordel

Rechtsbijstand - verhaalsservice
Rechtsbijstand

Basisrechtsbijstand is uitsluitend
verhaalservice, bij materiële- en
letselschade.
Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

- No Blame regeling

- Geen dagwaarde maar
De BM ladder is aangepast naar de
vervangingswaarde bij Totaal Verlies terugvalregels van Bedrijfsregeling
( BOVAG + 10%)
11
tegemoetkoming huurkosten ook bij
total verlies

Bijzonderheden
Indien gekozen voor optionele
dekking Inruil Plus: Bij totaal verlies
of diefstal wordt de BOVAG waarde +
5% uitgekeerd, geen nieuwwaarde
Bijzonderheden

