Factsheet
Primair, Prima en Premium Auto Polis
			

Primair

Prima

Premium

Product

Primair Auto Polis

Prima Auto Polis

Premium Auto Polis

Productlijn

Basisdekking;
Zeer scherpe premie

Uitgebreide dekking;
Goede prijs- kwaliteitsverhouding

Beste dekking;
Goede premie

WA dekking (materieel)

€ 2.500.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

WA dekking (letsel)

€ 6.070.000

€ 6.070.000

€ 6.070.000

B/M-ladder

Ja, maximaal 75% B/M-korting.

Ja, maximaal 75% B/M-korting.

N.v.t. vaste premie.

Extra korting Groene labels
(A- & B-label)

Ja, 10%

Ja, 10%

N.v.t.

Korting op tweede gezinsauto

Ja

Ja

N.v.t.

Nieuwwaarderegeling

12 maanden nieuwwaarde ten behoeve
van de eerste eigenaar, tot maximaal
€ 80.000 nieuwwaarde.

24 maanden ten behoeve van de eerste
eigenaar, tot maximaal € 200.000
nieuwwaarde incl. BTW/ BPM.
Tegen 10% premietoeslag casco uit te
breiden tot 36 maanden.

36 maanden nieuwwaarderegeling zonder
beperking.

Aanschafwaarderegeling

N.v.t.

24 maanden aanschafwaarderegeling
tot € 200.000 nieuwwaarde incl.
BTW/BPM. Tegen 10% premietoeslag
casco uit te breiden tot 36 maanden.
Het voertuig mag bij aanvang van
de verzekering niet ouder zijn dan 48
maanden.

36 maanden aanschafwaarderegeling.
Het voertuig mag bij aanvang van de
verzekering niet ouder zijn dan 120
maanden.

Standaard eigen risico (mini)
casco

€ 250 bij totaal verlies.

€ 135 bij totaal verlies. Er is een
keuzemogelijkheid voor een vrijwillig
hoger eigen risico.

0,5% van de verzekerde waarde met een
minimum van € 500. Bij bestuurders
jonger dan 35 jaar geldt een extra eigen
risico van € 2.000. Geen eigen risico bij
totaal verlies.

Eigen risico bij Schadegarant

Bij Schadegarant: vermindering eigen
risico met € 135. In de praktijk betekent
dat een eigen risico van € 115.
Geen Schadegarant: verhoging eigen
risico met € 250. Dit betekent in de
praktijk een eigen risico van € 500.

Bij Schadegarant: vermindering eigen
risico met € 135. In de praktijk betekent
dat in de meeste gevallen een eigen
risico van € 0.
Geen Schadegarant: verhoging eigen
risico met € 115. In de praktijk betekent
dat in de meeste gevallen een eigen
risico van € 250.

Bij reparatie door Schadegarant wordt het
eigen risico verlaagd met € 135.

Eigen risico bij Glasgarant

Bij Glasgarant: geen eigen risico
Geen Glasgarant: € 500 eigen risico
bij een niet bij Glasgarant aangesloten
hersteller.

Bij Glasgarant: geen eigen risico
Geen Glasgarant: € 500 eigen risico
bij een niet bij Glasgarant aangesloten
hersteller.

Bij ruitvervanging door een bij Glasgarant
aangesloten ruitspecialist wordt het eigen
risico verlaagd met € 70.

Extra eigen risico overige
herstellers

Bij niet repareren of reparatie door
een niet bij Schadegarant aangesloten
hersteller bedraagt het eigen risico
€ 500.

Bij niet repareren of reparatie door
een niet bij Schadegarant aangesloten
hersteller bedraagt het eigen risico
€ 250.

N.v.t.

Aanvullende acceptatiecriteria

N.v.t.

N.v.t.

Leeftijd bestuurder minimaal 35 jaar.
Geen schuld- en/of diefstalschaden
gedurende 5 jaar.
Catwaarde tenminste € 80.000.
Aanschafwaarde bij occasion: tenminste
€ 50.000.

Verhaalsrechtsbijstand

€ 23,50

€ 22,50

€ 22,50

Rechtsbijstand WA (+ MC)

€ 36,50

€ 35

N.v.t.

Rechtsbijstand WA + CA

€ 31,50

€ 30

€ 30

SVI Primair

€ 42,50

€ 42,50

€ 42,50

SVI Prima

€ 50

€ 50

€ 50

SVI Premium

€ 57,50

€ 57,50

€ 57,50

Aanvullende dekkingen
(per jaar)

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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