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Vaak pech bij aanvullende pechhulpdekking 

Veel autoverzekeringen bieden weinig tot geen hulp bij lekke band of lege tank. 

Wie op zijn autoverzekeringsaanvraag een vinkje zet bij ́ aanvullende pechhulp meeverzekeren´ doet er goed 

aan om ook even de kleine lettertjes van die dekking te lezen. Schade als gevolg van een klapband, een 

leeggereden tank of per ongeluk verkeerde brandstof tanken wordt ook ondanks die extra dekking lang niet 

altijd vergoed, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView. 

Steeds meer auto´s hebben geen krik en reservewiel meer aan boord, maar een reparatiesetje. Dat wil wel 

helpen bij een gaatje als gevolg van een spijker of schroef, als de band gescheurd is heb je er niets aan. In 

geval van een lekke band kan op de hulpverlening van de standaard autoverzekering doorgaans geen beroep 

worden gedaan. En zelfs al heeft de automobilist een aanvullende pechhulpverzekering afgesloten, dan nog 

biedt 40% van de polissen geen hulp. Nog beroerder wordt het als je het pompstation toch niet gehaald 

hebt en met een lege tank stil komt te staan. Maar liefst 65% van de autoverzekeringen met aanvullende 

pechhulpdekking hoef je in dat geval niet te bellen. Meer hierover is te lezen in het gratis te downloaden 

Special Item Autoverzekeringen, te vinden op specialitem.nl. 

NOOT VOOR DE REDACTIE: deeplink naar de downloadpagina 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2018/8.%20Autoverzekeringen//SI-97_AUTOVERZEKERING_08-2018_A.pdf  

MoneyView heeft ook de MoneyView ProductRating opgesteld, de jaarlijkse benchmark op zowel prijs als 

voorwaarden voor alle dekkingsvormen, te weten wettelijke aansprakelijkheid (WA), beperkt casco (BC) en 

volledig casco (VC). 

De vijf sterren op Voorwaarden zijn voor: 

 WA: ABN AMRO-Autoverzekering, AllSecur-Autoverzekering en InShared-Autoverzekering 

 BC: ABN AMRO-Autoverzekering, AllSecur-Autoverzekering en InShared- Autoverzekering 

 VC: ABN AMRO-Autoverzekering, Aegon-Autoverzekering Royaal en AllSecur-Autoverzekering 

De vijf sterren op Prijs zijn voor:  

 WA: Ditzo-Autoverzekering, SNS- Autoverzekering en Verzekeruzelf.nl-Triple-A autoverzekering 

 BC: ANWB (leden)-Veilig Rijden autoverzekering, Ditzo-Autoverzekering en InShared-Autoverzekering 

 VC: a.s.r.-VVP Inruilplus, Ditzo-Autoverzekering en Inshared-Autoverzekering 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, 

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de 

ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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