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Dagvergoeding vervangauto aandachtspuntje bij autoverzekering 

Leeuwendeel verzekeringen vergoedt vervangauto bij diefstal slechts ten dele  

Als je auto gestolen wordt is dat al vervelend genoeg. Des te vervelender is het als na die diefstal blijkt dat 

er beperkingen in de verzekeringsvoorwaarden staan. En dat risico is aanmerkelijk blijkt uit onderzoek van 

MoneyView; de vergoedingen voor vervangend vervoer zijn bij meer dan de helft van de verzekeringen niet 

voldoende om in de kosten van een huurauto te voorzien. 

Na de diefstal van een auto hanteren alle verzekeraars een wachttermijn van tussen de 21 en 30 dagen 

voordat er tot uitkering wordt overgegaan. De hoop is uiteraard dat de auto binnen die termijn wordt 

teruggevonden, zodat een uitkering niet nodig is. Tijdens die wachtperiode kennen de meeste verzekeraars 

een regeling voor vervangend vervoer. De inhoud van deze regeling loopt echter zeer uiteen. Bij drie procent 

van de verzekeringen is er géén vergoeding voor vervangend vervoer en bij circa 55% ligt de dagvergoeding 

tussen de 12 en 15 euro, terwijl een (kleine) huurauto al snel meer dan 35 euro per dag kost. Bij ongeveer 

een derde van de verzekeringen is er sprake van kosteloos vervangend vervoer. Daarbij is echter weer niet 

gezegd dat dit gelijkwaardig is aan de gestolen auto. Het vervangend vervoer voor een gestolen BMW5 kan 

dan ook zo maar een Citroën C1 zijn. 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/2019/8.%20Autoverzekeringen/SI-109_AUTO_08-2019.pdf 

MoneyView ProductRating 

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: AllSecur-Autoverzekering, FBTO-Autoverzekering en InShared-Autoverzekering 

 BC: ABN AMRO-Autoverzekering, Centraal Beheer-Autoverzekering en Interpolis- Autoverzekering 

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

De vijf sterren op Prijs zijn voor:  

 WA: ANWB (leden) - Veilig Rijden Autoverzekering, SNS- Autoverzekering en Vereniging Eigen Huis – 

Autoverzekering (ledentarief) 

 BC: ANWB (leden)-Veilig Rijden autoverzekering, SNS-Autoverzekering en Vereniging Eigen Huis – 

Autoverzekering (ledentarief) 

 VC: ANWB (leden) - Veilig Rijden Autoverzekering, 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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