
Criteria ProductRating Kwaliteit
ClusterClusterClusterCluster WegingWegingWegingWeging

ClusterClusterClusterCluster KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk Algemeen 20%

Algemeen Opzegtermijn (mnd) Dekking algemeen 20%

Verzekerd bedrag (keuze) Dekking luchtvaartuigen 5%

Eigen risico (keuze) Dekking motorrijtuigen 5%

Eigen risico kinderen Dekking onroerende zaken 10%

Kinderen inwonend Dekking vaartuigen 5%

Gezinsleden uitwonend Dekking vakantie 15%

Bloed- en aanverwanten Omstandigheden 20%

Logés Totaal 100%

Dekking algemeen Verzekerd bedrag (max)

Schadeverhaal

Waarborgsom

(Huis)dieren

Diefstal geld e.d.

Dekking overige gevallen

Dekking luchtvaartuigen Modelvliegtuigen

Kabelvliegers

Ballonnen

Deltavliegen, Parasailen

Dekking motorrijtuigen Voortbewogen machines

Modelauto (afst. bedien.)

Motorrijtuig (joyriding)

Diefstal (joyriding)

Dekking onroerende zaken Woning verhuur

Niet bewoonde woning

Woning in aanbouw

Zonwering, vlaggestok

2e woning

2e woning dekkingsgebied

Verhuur/exploitatie

Verh/expl. dekkingsgebied

Brand/ontpl perm. woning

Dekking vaartuigen Roeiboot/kano/zeilplank

Zeilboot

Modelboot

Vaartuig (joysailing)

Diefstal (joysailing)

Dekking vakantie Dekking vakantie (huur)

Vakantie (huur) gebied

Brand/ontpl (vakantie)

Waterschade (vakantie)

Eigen risico (vakantie)

Omstandigheden Bedrijf / beroep

Stage / studie kinderen

Vrijwilligerswerk

Betaald klussen

Vriendendienst

Sport en spel

Oppassen en logeren

AanbiederAanbiederAanbiederAanbieder ProductProductProductProduct AanbiederAanbiederAanbiederAanbieder ProductProductProductProduct

ABN AMRO Avp InShared* Avp

Aegon Avp Online Interpolis Avp

Aegon Avp Woon- en VrijeTijdPakket Klaverblad Verzekeringen Avp

Allianz Nederland Avp Kroodle Avp

ANWB Avp Kruidvat* Avp

Aon Direct Avp London Verzekeringen Avp

a.s.r. Avp Nationale-Nederlanden Avp

Avéro Achmea Avp Nationale-Nederlanden Avp ZekerheidsPakket

BLG Wonen Avp OHRA Avp

Bruns ten Brink Avp Polis Direct Avp

Centraal Beheer Achmea Avp REAAL Avp

De Goudse Avp Privé Pakket Online SNS Bank Avp

De Nederlanden van Nu Avp Turien & Co. Avp

Delta Lloyd Avp Unigarant Avp

Ditzo Avp United Insurance Avp

EAG Assuradeuren Avp ProfielPolis Univé Avp

FBTO Avp Verzekeruzelf.nl Avp

Huis in Eén Verzekeringen* Avp Zelf Avp

ING Avp ZLM Verzekeringen Avp

CLUSTERWEGING

PRODUCTEN MEEGENOMEN IN SPECIAL ITEM AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN 2014

* producten van deze aanbieders zijn enkel meegenomen in de ProductRating Kwaliteit

Wat is de opzegtermijn in maanden?

Welke eigen risico's voor kinderen zijn mogelijk?

Is er dekking voor de inwonende kinderen?

Is er dekking voor de uitwonende gezinsleden?

Is er dekking voor logés?

Is er dekking voor schade met of door kabelvliegers?

Wat is de dekking voor zekerheidsstellling of waarborgsom?

Is aansprakelijkheid mbt woningverhuur gedekt?

Is er dekking voor schade met of door zeilboten?

Is er dekking voor schade met of door modelboten?

Is schade aan het vaartuig zelf door joysailing gedekt?

Is er dekking bij het uitoefenen van bedrijf of beroep?

Is schade aan het motorrijtuig zelf door joyriding gedekt?

Is bij joyriding schade door diefstal of verduistering gedekt?

Is aansprakelijkheid mbt nog niet/niet meer bewoonde woning gedekt?

Is aansprakelijkheid mbt een in aanbouw zijnde woning gedekt?

Is er dekking voor schade door brand/ontploffing aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel?

Is er dekking bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk?

Kan betaald klussen worden meeverzekerd?

Wat is de dekking voor schade bij een vriendendienst?

Wat is de dekking voor schade als gevolg van sport-en spelactiviteiten?

Wat is de dekking voor schade bij oppassen en logeren?

VraagVraagVraagVraag

Is er dekking voor schade met of door modelvliegtuigen (max kg)?

Is er dekking voor de inwonende bloed- en aanverwanten?

Wat is het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid?

Is schadeverhaal (bij aansprakelijkheid derde) gedekt? Gelden er aanvullende voorwaarden?

Is er dekking voor aansprakelijkheid voor schade door (huis)dieren van verzekerden?

Is er dekking voor schade door verlies, diefstal, vermissing van geld?

Wat is de dekking voor schade aan zaken in overige gevallen van opzicht?

Is er dekking voor schade met of door deltavliegen, parasailing ed?.

Is er dekking voor schade door motorisch voortbewogen (maai)machines/speelgoed?

Is er dekking voor schade door op afstand bediende modelauto's?

Is er dekking voor schade met of door ballonnen?

Is er dekking voor waterschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel?

Is schade door zonwering, vlaggestok en dergelijke gedekt?

Is aansprakelijkheid mbt tweede-/recreatiewoning/stacaravan gedekt?

Wat is het dekkingsgebied voor tweede-/recreatiewoning/stacaravan?

Is schade door exploitatie/verhuur van onroerende zaken gedekt?

Wat is het dekkingsgebied voor exploitatie/verhuur van onroerende zaken?

Is er dekking voor schade door brand aan (permanent bewoonde) gehuurde opstal?

Wat is het eigen risico bij schade aan een gehuurd vakantieverblijf/inboedel?

Is er voor kinderen dekking tijdens uitoefening van stage/studie?

Heeft de verzekeringnemer keuze uit verschillende eigen risico's?

Heeft de verzekeringnemer keuze uit verschillende verzekerde bedragen?

CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN 2014CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN 2014CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN 2014CRITERIA PRODUCTRATING KWALITEIT AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN 2014

De volgende criteria zijn meegenomen voor de ProductRating 'Kwaliteit' in het MoneyView Special Item Recht en aansprakelijkheidDe volgende criteria zijn meegenomen voor de ProductRating 'Kwaliteit' in het MoneyView Special Item Recht en aansprakelijkheidDe volgende criteria zijn meegenomen voor de ProductRating 'Kwaliteit' in het MoneyView Special Item Recht en aansprakelijkheidDe volgende criteria zijn meegenomen voor de ProductRating 'Kwaliteit' in het MoneyView Special Item Recht en aansprakelijkheid

Is er dekking voor schade met of door roeiboot, kano's en zeilplanken?

Is bij joysailing schade door diefstal of verduistering gedekt?

Is er dekking voor schade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel?

Wat is het dekkingsgebied met betrekking tot een gehuurd vakantieverblijf?


