PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN VC 2019

Cluster

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Aanvullende dekkingen

OIV

Hoeveel ongevallen inzittendenproducten zijn af te sluiten?

0,5

SVI bedragen

Wat zijn de te verzekeren bedragen van de SVI?

1,5

RBV - vormen

Welke vormen van rechtsbijstandsverzekering zijn er te sluiten als aanvullende dekking?

1,0

Hulpverlening

Zijn er hulpverleningsproducten te sluiten?

1,0

No-claim beschermer

Is het mogelijk om een no-claim beschermer af te sluiten?

1,0

Min. aanvangsleeftijd

Wat is de minimaal vereiste leeftijd bij aanvang van de verzekering?

1,5

Max. aanvangsleeftijd

Wat is de maximaal toelaatbare leeftijd bij aanvang v/d verzekering?

1,5

Min. ouderdom voertuig

Wat is de minimale ouderdom van het voertuig bij aanvang?

1,0

Max. ouderdom voertuig

Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang?

1,0

Max. cataloguswaarde

Wat is de maximale cataloguswaarde bij aanvang van de verzekering?

1,0

Max. gewicht auto

Wat is het maximaal toelaatbare gewicht van de auto bij aanvang?

1,0

Betalingstermijnen

Welke betalingstermijnen zijn mogelijk?

1,0

Deels zakelijk gebruik

Is deels zakelijk gebruik toegestaan?

1,0

Accessoires std - VB totaal

Wat is het totale bedrag dat standaard is meeverzekerd voor alle accessoiresvormen?

1,0

Accessoires std - beperking uitk.

Wordt de hoogte van de uitkering van een accesoirevorm (bijv. Audio) beperkt?

1,0

Accessoires extra - VB max.

Wat is het maximale bedrag dat extra kan worden meeverzekerd voor alle accessoirevormen?

1,0

Accessoires extra - beperking uitk.

Wordt de hoogte van de uitkering van een accessoirevorm (bijv. Audio) beperkt bij het extra meeverzekeren van deze
accessoires?

1,0

Acceptatie/flexibiliteit

Accessoires
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Cluster

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Accessoires

Accessoires uitkering - regeling

Geldt er een nieuwwaarderegeling voor de accessoires?

1,0

BonusMalus

B/M - ongemot. verkeersdeeln.

Is een aanrijding met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer waaraan de bestuurder geen schuld heeft van invloed
op de B/M tabel?

1,0

B/M - niet-schadesturing ruitschade

Heeft ruitherstel of -vervanging buiten het ruitherstelnetwerk van de verzekeraar consequenties voor B/M?

1,0

B/M - no-blame no-claim - trede

Hebben Volledig Casco schades aan de eigen auto zonder schuld van bestuurder of passagier (bijvoorbeeld vandalisme)
nadelige gevolgen voor de B/M trede? (No-blame No-claim regeling)

1,0

B/M - brand (moedwillig aangestoken)

Heeft schade aan de auto als gevolg van moedwillig aangestoken brand gevolgen voor de B/M positie?

1,0

B/M - gevolgschade aanrijding dieren

Heeft gevolgschade na aanrijding met een loslopend dier gevolgen voor de B/M positie?

1,0

B/M - svj max. trede

Bij welk aantal schadevrije jaren wordt de hoogste trede op de B/M ladder ingenomen?

1,0

B/M - trede B/M bescherming

Vanaf welke trede is er geen B/M terugval na een schade?

1,5

B/M - negatieve schadevrije jaren

Hoeveel negatieve schadevrije jaren worden standaard geacepteerd bij het sluiten van de verzekering?

1,5

B/M - geldigheid svj

Hoeveel jaar zijn de schadevrije jaren geldig bij het aangaan van een verzekering?

1,0

B/M - acceptatie svj lease

Worden schadevrije jaren welke zijn opgebouwd bij een leasebedrijf overgenomen?

1,0

B/M - acceptatie svj bromfiets/motor

Worden schadevrije jaren welke zijn opgebouwd met een bromfiets- of motorverzekering overgenomen?

1,0

B/M - terugbetaling schade

Binnen welke termijn kan het schadebedrag worden terugbetaald om zodoende de B/M positie te herstellen?

1,0

Opzegtermijn 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar in maanden?

1,0

Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar in maanden?

1,0

Kosten bij beëindiging - bedrag

Welk bedrag wordt er in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractsvervaldatum?

1,0

Termijn vervangende auto

Wat is de maximale dekkingstermijn voor vervangende auto bij reparatie eigen auto?

1,0

Zekerheidsstelling

Wat is het maximale bedrag voor de zekerheidsstelling?

1,0

Vervoerde zaken passagier

Is er dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers?

1,0

Schade autoslepen

Is de WA schade gedekt als een motorrijtuig bij wijze van vriendendienst wordt gesleept?

1,0

Gevolgschade aanrijding dieren

Is er dekking voor gevolgschade na aanrijding met een loslopend dier?

1,0

Luchtvaartuigen

Is er dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen?

1,0

Uitsluitingen transport

Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade?

1,0

Averij grosse

Is een aandeel in averij grosse meeverzekerd?

1,0

Contractsduur

Dekkingen

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN VC 2019

Cluster

Kenmerk

Vraag

Factorweging

Dekkingen

Tanken verkeerde brandstof

Is er dekking voor schade aan de auto als gevolg van het tanken van de verkeerde brandstof?

1,0

Definitie ruit

Welke glazen onderdelen zijn naast de voor-, achter- en zijruit gedekt?

1,5

Relletjes

Is schade als gevolg van relletjes gedekt?

1,0

Diefstal sleutels ER

Wordt bij diefstal van sleutels het eigen risico in mindering gebracht op de uitkering?

1,0

Diefstal sleutels uitkering

Wat is de max. uitkering voor vervanging van sloten en sleutels?

1,0

Eigen gebrek

Is eigen gebrek van het motorrijtuig zelf gedekt?

1,0

Gevolgschade eigen gebrek

Is de gevolg schade van eigen gebrek gedekt?

1,0

Eigen risico jongere NRB

Wat is het extra eigen risico voor schades veroorzaakt door een jongere anders dan de regelmatige bestuurder?

1,0

Eigen risico jongere RB

Wat is het extra eigen risico voor schades veroorzaakt door een geregistreerde jongere regelmatige bestuurder?

1,0

Eigen risico ruitreparatie - NS

Wat is het eigen risico bij niet schadegestuurd repareren van de ruit?

1,5

Eigen risico ruitreparatie - S

Wat is het eigen risico bij schadegestuurd repareren van de ruit?

1,5

Eigen risico ruitvervanging - NS

Wat is het eigen risico bij niet schadegestuurd vervangen van de ruit?

1,5

Eigen risico ruitvervanging - S

Wat is het eigen risico bij schadegestuurd vervangen van de ruit?

1,5

Eigen risico diefstal

Wat is het eigen risico bij diefstal van de auto?

1,5

Eigen risico total loss

Wat is het eigen risico bij totaal verlies van de auto?

1,5

Eigen risico accessoires

Wat is het eigen risico bij schade aan accessoires?

1,0

Eigen risico hulpverlening

Wat is het eigen risico bij hulpverlening?

0,5

Eigen risico overig - NS

Wat is het eigen risico voor overige schades bij niet schadegestuurd herstellen?

1,5

Eigen risico overig - S

Wat is het eigen risico voor overige schades bij schadegestuurd herstellen?

1,5

Eigen risico onvoldoende beveiliging

Wat is het extra eigen risico als de beveiliging niet voldoet of niet naar behoren functioneert?

1,0

Eigen risico bijzondere beschadiging

Is er sprake van een extra eigen risico bij beschadiging van bepaalde delen van het voertuig zoals bijvoorbeeld een
softtop?

1,0

Eigen risico verhoging na schade - bedrag

Met welk bedrag wordt het eigen risico verhoogd na schade?

1,0

Eigen risico - afkoop

Kan het eigen risico worden afgekocht?

1,0

Eigen risico - verhogen

Kan het eigen risico vrijwillig worden verhoogd?

1,0

BL ongeval - kosten stalling

Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling gedekt na een ongeval in het buitenland?

1,0

Eigen risico

Hulpverlening Buitenland
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Kenmerk

Vraag

Factorweging

Hulpverlening Buitenland

BL ongeval - vervangende onderdelen

Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt bij een ongeval in het buitenland?

1,0

BL diefstal - vervoer inzittenden en bagage
NL

Is het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar Nederland gedekt na diefstal in het buitenland?

1,0

BL brand - vervoer garage

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt naar de dichtstbijzijnde garage na brand in het
buitenland?

1,0

BL brand - kosten stalling

Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling gedekt na brand in het buitenland?

1,0

BL brand - vervangende onderdelen

Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt bij brand in het buitenland?

1,0

BL brand - vervoer auto naar NL

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger naar Nederland gedekt na brand in het buitenland?

1,0

BL brand - vervoer inzittenden en bagage NL

s het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar Nederland gedekt na brand?

1,0

BL onheil - vervoer garage

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt naar de dichtstbijzijnde garage na een ander van
buitenkomend onheil in het buitenland?

1,0

BL onheil - kosten stalling

Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling gedekt na een ander van buitenkomend onheil in het
buitenland?

1,0

BL onheil - vervangende onderdelen

Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt na een ander van buitenkomend onheil in het buitenland?

1,0

BL onheil - vervoer auto naar NL

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger naar Nederland gedekt na een ander van buitenkomend onheil
in het buitenland?

1,0

BL onheil - vervoer inzittenden en bagage
NL

Is het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar Nederland gedekt na een ander van buitenkomend onheil?

1,0

BL pech - langs de weg max. bedrag

Tot welk bedrag is hulpverlening in het buitenland langs de kant van de weg gedekt?

1,0

BL pech - tanken verkeerde brandstof

Is hulpverlening in het buitenland gedekt bij pech na het tanken van verkeerde brandstof?

1,0

BL pech - vervoer garage

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt naar dichtstbijzijnde garage na een mechanische en/of
elektrische storing?

1,0

BL pech - kosten stalling

Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling gedekt na een mechanische en/of elektrische storing?

1,0

BL pech - vervangende onderdelen

Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt na een mechanische en/of elektrische storing?

1,0

BL pech - vervoer auto naar NL

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger naar Nederland gedekt na een mechanische en/of elektrische
storing?

1,0

BL pech - vervoer inzittenden en bagage NL

Is het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar Nederland gedekt na een mechanische en/of elektrische
storing?

1,0

BL ziekte best. - vervoer inzittenden en
bagage NL

Is het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar Nederland gedekt bij ziekte van de bestuurder?

1,0
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Hulpverlening Buitenland

BL - voorwaarden vervoer NL

Na hoeveel dagen is er recht op vervoer van de personenauto naar Nederland bij hulpverlening in het buitenland?

1,0

BL - overnachtingskosten

Heeft verzekerde recht op vergoeding van de overnachtingskosten in het buitenland?

1,0

BL - overnachtingskosten max. dagen

Wat is het maximaal aantal dagen dat er recht is op een vergoeding van de overnachtingskosten in het buitenland?

1,0

BL - overnachtingskosten max. bedrag

Hoe hoog is de vergoeding per dag in geval er recht is op een overnachting in het buitenland?

1,0

BL - vervangende bestuurder

Heeft verzekerde recht op een vervangende bestuurder in het buitenland?

1,0

BL vervangende auto

Heeft verzekerde recht op een vervangende auto in het buitenland?

1,0

BL vervangende auto - voorwaarden

Aan welke voorwaarden dient er te zijn voldaan voordat de verzekerde recht heeft op een vervangende auto in het
buitenland?

1,0

BL vervangende auto - duur

Hoeveel dagen is er recht op een vervangende auto in het buitenland?

1,0

BL vervangende auto - max. bedrag

Wat is de maximale vergoeding voor een vervangende auto in het buitenland?

1,0

NL diefstal - vervoer inzittende en bagage

Is vervoer van bestuurder en passagiers inclusief bagage gedekt na diefstal in Nederland?

1,0

NL brand - vervoer auto en aanhanger

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt na brand in Nederland?

1,0

NL brand - vervoer inzittende en bagage

Is vervoer van bestuurder en passagiers inclusief bagage gedekt na brand in Nederland?

1,0

NL onheil - vervoer auto en aanhanger

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt na ander van buitenkomend onheil in Nederland?

1,0

NL onheil - vervoer inzittende en bagage

Is vervoer van bestuurder en passagiers inclusief bagage gedekt na ander van buitenkomend onheil in Nederland?

1,0

NL pech - langs de weg

Is hulpverlening langs de kant van de weg gedekt in Nederland?

1,0

NL pech - langs de weg - max. bedrag

Tot welke bedrag is hulpverlening langs de kant van de weg gedekt in Nederland?

1,0

NL pech - tanken verkeerde brandstof

Is hulpverlening gedekt in Nederland bij pech na het tanken van verkeerde brandstof?

1,0

NL pech - vervoer auto en aanhanger

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt na mechanische en/of elektrische storing in
Nederland?

1,0

NL pech - vervoer inzittende en bagage

Is vervoer van bestuurder en passagiers inclusief bagage gedekt na mechanische en/of elektrische storing in
Nederland?

1,0

NL ziekte - vervoer auto en aanhanger

Is berging en vervoer van de personenauto en aanhanger gedekt na ziekte bestuurder in Nederland?

1,0

NL ziekte - vervoer inzittende en bagage

Is vervoer van bestuurder en passagiers inclusief bagage gedekt na ziekte bestuurder in Nederland?

1,0

NL ziekte - vervangende bestuurder

Heeft verzekerde recht op een vervangende bestuurder in geval van ziekte van de bestuurder binnen Nederland?

1,0

NL overnachtingskosten

Heeft verzekerde recht op vergoeding van de overnachtingskosten in Nederland?

1,0

Hulpverlening Nederland
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Kenmerk

Vraag
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Nieuwwaarderegeling

NW - acceptatie - 1e eigenaar

Is de nieuwwaarderegeling van toepassing als de verzekeringsnemer niet de eerste eigenaar is van het motorrijtuig?

1,0

NW - acceptatie - demo auto

Is de nieuwwaarderegeling van toepassing als het verzekerde motorrijtuig een demo-model betreft?

1,0

NW - acceptatie - import auto

Is de nieuwwaarderegeling van toepassing als het motorrijtuig is geïmporteerd?

1,0

NW - acceptatie - max. catw.

Wat is de maximum cataloguswaarde waarbinnen de nieuwwaarderegeling van toepassing is?

1,0

NW - acceptatie - max. ouderdom

Wat is de maximale ouderdom van de auto waarbinnen de nieuwwaarderegeling van toepassing is?

1,0

NW - uitk.

Wordt de uitkering binnen de nieuwwaarderegeling gebaseerd op de actuele of de oorspronkelijke nieuwwaarde?

1,5

NW - uitk. - max. perc.

Welke percentage van het verzekerde bedrag wordt maximaal uitgekeerd?

1,0

NW - uitk. - std. duur

Wat is de standaard duur waarbinnen de nieuwwaarde van de auto wordt vergoed?

1,5

NW - uitk. - verlenging

Kan de nieuwwaarderegeling worden verlengd?

1,0

NW - uitk. - max. duur

Wat is de maximum duur waarbinnen de nieuwwaarde van de auto wordt vergoed (incl. eventuele verlenging)?

1,5

Occw - acceptatie - min. ouderdom

Wat is de minimum ouderdom van de auto waarbinnen de occasionwaarderegeling van toepassing is?

1,0

Occw - acceptatie - max. ouderdom

Wat is de maximum ouderdom van de auto waarbinnen de occasionwaarderegeling van toepassing is?

1,5

Occw - acceptatie - max. catw.

Wat is de maximale cataloguswaarde waarbinnen de occasionwaarderegeling van toepassing is?

1,0

Occw - acceptatie - import auto

Is de occasionwaarderegeling van toepassing als het motorrijtuig is geïmporteerd?

1,0

Occw - acceptatie - kvk autobedrijf

Is de occasionwaarderegeling van toepassing als de auto is aangeschaft bij een autobedrijf dat is ingeschreven bij de
kamer van koophandel?

1,5

Occw - acceptatie - particulier

Is de occasionwaarderegeling van toepassing indien de auto is gekocht van een particulier?

1,5

Occw - uitk - controle BOVAG/ANWB
koerslijst

Wordt de hoogte van de uitkering gecontroleerd aan de hand van de waarde van de auto volgens BOVAG/ANWB
koerslijst (incl. 10%) waarna van het hoogste bedrag wordt uitgegaan?

1,0

Occw - uitk.

Hoe hoog is de maximum uitkering bij de occasionwaarderegeling?

0,5

Occw - uitk. - std. duur

Wat is standaard de duur waarbinnen de occasionwaarde van de auto wordt vergoed?

1,5

Occw - uitk. - verlenging

Kan de occasionwaarderegeling optioneel worden verlengd?

1,0

Occw - uitk. - max. duur

Wat is maximaal de duur waarbinnen de occasionwaarde van de auto wordt vergoed (incl. eventuele verlenging)?

1,5

Voorwaarden ruitherstel - S

Worden er aanvullende eisen gesteld aan de aangesloten ruitherstelbedrijven?

1,0

Voorwaarden schadeherstel - S

Worden er aanvullende eisen gesteld aan de aangesloten schadeherstelbedrijven?

1,0

Uitkering beveiliging

Is er dekking voor diefstal bij onvoldoende of niet werkende beveiliging?

1,5

Occasionwaarderegeling

Schadeherstel
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Schadeherstel

Uitkering periode diefstal

Na hoeveel dagen wordt er overgegaan tot uitkering bij diefstal?

1,0

Uitkering bijzondere onderdelen

Is er dekking voor bijzondere onderdelen aan de auto zoals een softtop bij een cabriolet?

1,0

Uitkering ruitreparatie - NS - bedrag

Met welk bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd als de ruitschade niet wordt hersteld via een
aangesloten ruithersteller?

1,5

Uitkering ruitvervanging - NS - bedrag

Met welk bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd als de ruitvervanging niet wordt uitgevoerd bij een
aangesloten ruithersteller?

1,5

Uitkering - NS - bedrag

Met welk bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd als de schade niet wordt hersteld via een
aangesloten schadehersteller?

1,5

Uitkering geen herstel schade - bedrag

Met welk bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd als er geen herstel van de schade plaatsvindt?

1,0

Haal- en brengservice - S

Is er recht op haal- en brengservice bij schadeherstel via schadesturing?

1,0

Reparatie niet-originele onderdelen

Wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van niet-originele (merk)onderdelen zoals gereviseerde- of de
huismerkonderdelen van de betreffende garage?

1,0

Contra-expert kosten

Worden de kosten voor contra expertise vergoed?

1,0

Schadesturing - module

Kan er optioneel (module) worden gekozen voor schadegestuurd herstel of vrije keus herstel?

1,0

Sistercar locatie 2

Is schade buiten de openbare weg gedekt?

1,0

Sistercar bestuurders

Voor welke bestuurders is er dekking?

1,0

Sistercar bedrijfsvoertuig

Is schade aan een bedrijfsvoertuig gedekt?

1,0

Sistercar locatie bedrijfsauto 2

Welke locatie is verzekerd bij schade aan een bedrijfsauto?

1,0

Sistercar aanhanger

Is schade aan een ontkoppelde aanhanger gedekt?

1,0

Tweede gezinsautoregeling

Is er een tweede gezinsautoregeling aanwezig?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - toepassing

Wie kan er gebruik maken van de tweede gezinsautoregeling?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - min. lft.

Vanaf welke leeftijd van de regelmatige bestuurder kan er gebruik worden gemaakt van de tweede gezinsautoregeling?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - max. catw.

Tot welke cataloguswaarde van de auto kan er gebruik worden gemaakt van de tweede gezinsautoregeling?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - max. auto's

Hoeveel auto's kunnen er maximaal worden meeverzekerd op de tweede gezinsautoregeling?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - motor oldtimer

Kunnen er ook motoren en/of oldtimers worden meeverzekerd op de tweede gezinsautoregeling?

1,0

Tweede gezinsautoregeling - svj opbouw

Kan de verzekeringsnemer/regelmatige bestuurder van de tweede auto schadevrije jaren opbouwen binnen de tweede
gezinsautoregeling?

1,0

Sistercar

Tweedegezinsautoregeling
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Vraag
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Vervangend vervoer

Dagvergoeding

Hoe hoog is de dagvergoeding bij diefstal?

1,0

Dagvergoeding max. dagen

Wat is het maximum aantal dagen voor de dagvergoeding?

1,5

Dagvergoeding max. bedrag

Wat is het maximale bedrag dat aan dagvergoeding wordt uitgekeerd?

1,5

Vervoer bij reparatie

Is er vervangend vervoer bij reparatie?

1,0

Vervoer bij reparatie beperking

Wanneer is er recht op vervangend vervoer bij reparatie?

1,0

Vervoer bij reparatie duur

Hoeveel dagen is er maximaal recht op vervangend vervoer bij reparatie?

1,5

Vervoer bij total loss

Is er vervangend vervoer bij total loss?

1,0

Vervoer bij total loss duur

Hoeveel dagen is er maximaal vervangend vervoer bij total loss?

1,5

Vervoer bij total loss vergoeding

Wat is de maximale vergoeding per dag voor vervangend vervoer bij total loss?

1,5

Vervangingswaarderegeling - dekking

Is er standaard een vervangingswaarderegeling aanwezig of kan deze optioneel worden gesloten?

1,0

Vw - waardebepaling

Waar wordt de vervangingswaarde op gebaseerd?

1,0

Vw - waardebepaling - uitgangspunt

Welk uitgangspunt wordt gehanteerd bij het bepalen van de vervangingswaarde?

1,0

Vw - waardebepaling - perc.

Welke percentage wordt boven op de vastgestelde waarde van de auto uitgekeerd?

1,5

Vervangingswaarderegeling

CLUSTERWEGINGEN
Cluster

Weging

Aanvullende dekkingen

2,5%

Acceptatie/flexibiliteit

7,5%

Accessoires

2,5%

BonusMalus

7,5%

Contractsduur

2,5%

Dekkingen

10%

Eigen risico

10%

Hulpverlening Buitenland

2,5%

Hulpverlening Nederland

2,5%

Nieuwwaarderegeling

10%

Occasionwaarderegeling

15%

Schadeherstel

10%

Sistercar

2,5%

Tweedegezinsautoregeling

2,5%

Vervangend vervoer

7,5%

Vervangingswaarderegeling

5,0%

Totaal

100%

