Productvergelijking
Woningverzekeringen Turien & Co.
			

Verzekering

Dekking: Primair

Dekking: Prima

Dekking: Premium

Premium Woningverzekering

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Varia
(09.18)

Algemene voorwaarden Varia
(09.18)

Algemene voorwaarden Varia
(09.18)

Algemene voorwaarden Varia
(09.18)

Bijzondere
voorwaarden

Bijzondere voorwaarden
Woningverzekering Primair
(08.18)

Bijzondere voorwaarden
Woningverzekering Prima (08.18)

Bijzondere voorwaarden
Woningverzekering Premium
(08.18)

Bijzondere voorwaarden Premium
Woningverzekering (08.18)

Provisie

25%

25%

25%

25%

Kan retourprovisie
worden verleend?

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Pakketkorting

8%

8%

8%

8%

Indexregeling

Ja, volgens CBS indexcijfer, met
tenminste 2% per jaar.

Ja, volgens CBS indexcijfer, met
tenminste 2% per jaar.

Ja, volgens CBS indexcijfer, met
tenminste 2% per jaar.

Ja, volgens CBS indexcijfer, met
tenminste 2% per jaar.

Bijzonderheden
ten aanzien van
afsluitmogelijkheden

Online op MijnTurien.nl.
Online op MijnTurien.nl.
Sinds oktober 2017 is deze
Via aanvraagformulier Particuliere Via aanvraagformulier Particuliere dekking niet meer af te sluiten.
schadeverzekeringen.
schadeverzekeringen.

Online op MijnTurien.nl.
Via aanvraagformulier Premium
Wonen.

Minimumpremie

€ 50

€ 100

€ 500

€ 50

Verzekerde bedragen
Maximale verzekerde
som
Minimale verzekerde
som

€ 500.000

€ 500.000

-

-

-

-

-

€ 500.000

Standaard eigen risico

€ 250 (storm/neerslag/water).

€ 250 per gebeurtenis.

€ 250 per gebeurtenis.

€ 250 per gebeurtenis.

Afkoop eigen risico

Niet mogelijk.

Mogelijk.

Mogelijk.

Niet mogelijk.

Toeslag afkoop eigen
risico
Hoger vrijwillig eigen
risico
Korting vrijwillig eigen
risico
Bijzonderheden ten
aanzien van het eigen
risico

Niet van toepassing.

0,20‰

0,10‰

Niet van toepassing.

Niet mogelijk.

Niet mogelijk.

Niet mogelijk.

Dekking
Fundamenten
Glas
Zonnepanelen,
zonnecollectoren
Vergoeding
productieverlies
zonnepanelen /
zonnecollectoren
Laadpalen
Neerslagschade
buitenkant woning
Schade door huisdieren
van verzekerde
Dekking voor diverse
kosten boven het
verzekerde bedrag
(vervangende
woonruimte,
opruimingskosten,
tuinaanleg,
saneringskosten en
noodvoorzieningen)
Periode vergoeding
huren vergelijkbare
vervangende
woonruimte
Kosten vervangen
sloten/sleutels
Kosten archeologisch
onderzoek na brand

Extra uitgebreide gevaren.
Standaard meeverzekerd.
Standaard meeverzekerd.
Verzekerd.

All risk.
Standaard meeverzekerd.
Standaard meeverzekerd.
Verzekerd.

All risk.
Standaard meeverzekerd.
Standaard meeverzekerd.
Verzekerd.

All risk.
Standaard meeverzekerd.
Standaard meeverzekerd.
Verzekerd.

Niet verzekerd.

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

Niet verzekerd.
Niet verzekerd.

Niet verzekerd.
Verzekerd.

Niet verzekerd.
Verzekerd.
Verzekerd, mits binnengedrongen. Verzekerd.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Verzekerd.

Verzekerd.

10% van het verzekerde bedrag.

20% van het verzekerde bedrag.

25% van het verzekerd bedrag.

25% van het verzekerd bedrag.

Maximaal 36 maanden.

Maximaal 36 maanden.

Niet begrensd in tijd.

Maximaal 48 maanden.

€ 500

€ 750

€ 1.000

€ 2.500

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Niet verzekerd.

Verzekerd als onderdeel van
het verzekerd bedrag voor
opruimingkosten, tot maximaal
25% van het verzekerd bedrag.

Eigen risico

Niet van toepassing.
Geen.

Mogelijk.
€ 500 / € 1.000 / € 2.500
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
7,5% / 15% / 25% (over de
basispremie, niet over toeslagen).
Het standaard eigen risico
Het standaard eigen risico
Het standaard eigen risico
(€ 250) wordt niet ingehouden als (€ 250) wordt niet ingehouden als (€ 250) wordt niet ingehouden
de schade groter is dan € 5.000. de schade groter is dan € 5.000. als de schade groter is dan
€ 5.000.

Dekking/maximum vergoeding

Aan de tekst in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.
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