PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' AUTOVERZEKERINGEN VC 2020

Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Algemeen (2.5%)

Directe opzegbaarheid

Is de verzekering per direct opzegbaar?

1,5

Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)

Wat is de opzegtermijn (in maanden) na het eerste verzekeringsjaar?

1,0

Kosten bij beëindiging - bedrag

Welk bedrag wordt in rekening gebracht bij beëindiging van de verzekering op een ander moment dan de
contractvervaldatum?

1,5

Kosten bij tussentijdse wijzigingen - bedrag

Welk bedrag wordt in rekening gebracht bij een tussentijdse wijziging van de verzekering (andere auto, bestuurder)?

1,5

Rijgedrag

Wordt het rijgedrag gevolgd (bijvoorbeeld met een connector in de auto)?

1,0

Min. aanvangsleeftijd

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

1,0

Max. aanvangsleeftijd

Wat is bij aanvang van de verzekering de maximaal toelaatbare leeftijd van de regelmatige bestuurder?

1,5

Min. ouderdom voertuig

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

1,0

Max. ouderdom voertuig

Wat is bij aanvang van de verzekering de maximaal toelaatbare leeftijd van de auto?

1,5

Max. cataloguswaarde

Wat is bij aanvang van de verzekering de maximaal toelaatbare oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto?

1,0

Max. gewicht auto

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

1,0

Import auto

Wordt een geïmporteerde auto standaard geaccepteerd?

1,0

Betalingstermijnen

Welke betalingstermijnen zijn mogelijk?

1,0

Deels zakelijk gebruik

Is deels zakelijk gebruik van de auto toegestaan?

1,0

Schorsing - duur

Hoe lang kan de verzekering maximaal worden geschorst bij verkoop van de verzekerde auto, zodat de opgebouwde
schadevrije jaren én maanden bewaard blijven?

0,5

Sistercar - openbare weg

Is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer op de openbare weg?

1,0

Acceptatie (7.5%)

Sistercar (2.5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Sistercar (2.5%)

Sistercar - eigen terrein

Is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer op het eigen terrein?

1,0

Sistercar - bestuurders

Met welke bestuurders is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer?

1,0

Sistercar - openbare weg bedrijf

Is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van het bedrijf van de verzekeringnemer op de openbare weg?

0,5

Sistercar - eigen terrein bedrijf

Is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van het bedrijf van de verzekeringnemer op het eigen terrein?

0,5

Sistercar - aanhanger

Is er dekking voor schade aan een ontkoppelde aanhanger van de verzekeringnemer?

1,0

B/M - hulpverlening en vervoer gewonden

Is hulpverlening of vervoer van gewonden van invloed op de positie in de bonusmalustabel?

0,5

B/M - ongemot. verkeersdeeln.

Is een aanrijding met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, waaraan de bestuurder geen schuld heeft, van invloed
op de positie in de bonusmalustabel?

0,5

B/M - no-blame no-claim trede

Heeft een volledig cascoschade nadelige gevolgen voor de bonusmalustrede als er geen schuld is van de bestuurder of
passagier (bijvoorbeeld vandalisme (no-blame, no-claim-regeling))?

1,5

B/M - brand (moedwillig aangestoken)

Heeft schade door moedwillig aangestoken brand (brand als vandalisme) nadelige gevolgen voor de bonusmaluspositie?

1,0

B/M - gevolgschade aanrijding dieren

Heeft gevolgschade na aanrijding met een loslopend dier gevolgen voor de bonusmaluspositie?

1,0

B/M - tredebescherming

Vanaf welke trede is er na een schade geen terugval in bonusmaluskorting?

1,5

B/M - negatieve schadevrije jaren

Hoeveel negatieve schadevrije jaren worden standaard geaccepteerd bij aanvang van de verzekering?

1,5

B/M - geldigheid svj

Wat is de maximale geldigheid van eerder opgebouwde schadevrije jaren zodat ze kunnen worden gebruikt voor een
nieuwe verzekering?

1,0

B/M - acceptatie svj lease

Worden schadevrije jaren overgenomen als die zijn opgebouwd bij een leasebedrijf?

1,0

B/M - acceptatie svj bromfiets/motor

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

1,0

B/M - terugbetaling schade

Binnen welke termijn kan de schade-uitkering worden terugbetaald zodat de bonusmaluspositie wordt hersteld?

0,5

B/M - svj overdragen partner

Kunnen opgebouwde schadevrije jaren worden overgedragen aan de partner van de verzekeringnemer?

1,0

B/M - svj overdragen kind

Kunnen opgebouwde schadevrije jaren worden overgedragen aan een inwonend kind van de verzekeringnemer?

0,5

Eigen risico - jongere niet regelmatige bestuurder

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

1,5

Eigen risico - jongere regelmatige bestuurder

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

1,0

Eigen risico - verhoging na schade bedrag

Wat is het extra eigen risico bij het claimen van meerdere schades binnen één contractjaar?

1,5

Eigen risico - laagste

Wat is het laagst mogelijke eigen risico?

1,0

Eigen risico - opties

Welke eigen risico's zijn mogelijk?

1,0

WAM letselschade

Wat is het maximale verzekerde bedrag (WAM-bedrag) voor letselschade?

1,0

Bonusmalus (5%)

Eigen risico (5%)

WA-dekkingen (2.5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

WA-dekkingen (2.5%)

Zekerheidsstelling

Wat is het maximale bedrag dat wordt betaald als zekerheidsstelling tijdens hechtenis of beslaglegging na een
verkeersongeval?

1,0

Vervoerde zaken passagier

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

1,0

Aanhangwagen

Is er op de aansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade door de gekoppelde aanhangwagen?

1,0

Schade autoslepen

Is er op de aansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade terwijl een ander motorrijtuig wordt gesleept?

1,0

Activiteiten openbare weg

Is er op de aansprakelijkheidsverzekering dekking voor schade tijdens betrouwbaarheids-, gezelligheids-, kaartlees- en
puzzelritten op de openbare weg in Nederland?

1,0

Termijn vervangende auto

Wat is tijdens reparatie de maximale periode dat de verzekering geldt voor een vervangende auto?

1,0

Branddekking (moedwillig aangestoken)

Is er dekking voor schade door moedwillig aangestoken brand (brand als vandalisme)?

1,0

Schade door dieren

Is er dekking voor schade door dieren (geen aanrijdingschade)?

1,5

Schade door knagen van dieren

Is er dekking voor schade door het knagen van dieren (bijvoorbeeld een steenmarter)?

1,5

Storm gevolgschade

Is er dekking voor gevolgschade door storm (bijvoorbeeld een aanrijding)?

1,0

Hagel

Is er dekking voor schade door hagel?

1,5

Hagel gevolgschade

Is er dekking voor gevolgschade door hagel (bijvoorbeeld een aanrijding)?

1,0

Aardbeving

Is er dekking voor schade door een aardbeving?

1,5

Vulkanische uitbarsting

Is er dekking voor schade door een vulkanische uitbarsting?

1,0

Overstroming/vloedgolf

Is er dekking voor schade door een overstroming of vloedgolf?

1,5

Lawine

Is er dekking voor schade door een lawine?

1,0

Bevriezing

Is er dekking voor schade door bevriezing?

1,5

Ruit - Panoramadak

Valt het repareren en vervangen van een panoramadak onder de ruitdekking?

1,5

Ruit - Zonnedak

Valt het repareren en vervangen van een zonnedak onder de ruitdekking?

1,5

Ruit - Gevolgschade auto

Is er dekking voor schade aan de auto door glasscherven na een ruitschade?

1,0

Ruit - Gevolgschade bagage

Is er dekking voor schade aan bagage in de auto door glasscherven na een ruitschade?

1,0

Ruit - Eigen risico gestuurde reparatie

Wat is bij ruitreparatie het eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Ruit - Eigen risico niet gestuurde reparatie

Wat is bij ruitreparatie het eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Ruit - Eigen risico gestuurde vervanging

Wat is bij ruitvervanging het eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Brand Storm Natuur (7.5%)

Ruit (7.5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Ruit (7.5%)

Ruit - Eigen risico niet gestuurde vervanging

Wat is bij ruitvervanging het eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd
schadeherstelbedrijf?

1,0

Ruit - Uitkering niet gestuurde reparatie

Is er dekking als de ruit wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,5

Ruit - Uitkering niet gestuurde vervanging

Is de schade-uitkering lager als de ruit wordt vervangen door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,5

Diefstal gevolgschade

Is er dekking voor de gevolgschade aan de auto door diefstal van of braakschade aan de auto?

1,0

Joyriding gevolgschade

Is er dekking voor de gevolgschade door joyriding?

1,0

Diefstal sleutels

Is er een uitkering na diefstal van de sleutels?

1,0

Diefstal sleutels eigen risico

Wat is het eigen risico bij diefstal van de sleutels?

1,0

Diefstal sleutels uitkering

Wat is de maximale uitkering voor vervanging van sleutels en sloten?

1,5

Diefstal digitale sleutels

Is er een uitkering na diefstal van de digitale sleutels (bijvoorbeeld een app op de telefoon)?

1,0

Verlies sleutels

Is er een uitkering na verlies van de sleutels?

0,5

Diefstal vervangend vervoer

Is er na diefstal van de auto keuze tussen vervangend vervoer en een dagvergoeding?

1,0

Diefstal vervangend vervoer duur

Wat is het maximale aantal dagen dat vervangend vervoer wordt vergoed na diefstal van de auto?

1,0

Diefstal dagvergoeding duur

Wat is het maximale aantal dagen voor de dagvergoeding na diefstal van de auto?

1,0

Diefstal dagvergoeding max. bedrag

Wat is het maximale bedrag als totale dagvergoeding na diefstal van de auto?

1,0

Diefstal/braak eigen risico

Wat is het laagst mogelijke eigen risico voor diefstal van de auto?

1,0

Diefstal onvoldoende beveiliging eigen risico

Wat is het extra eigen risico voor diefstalschade bij onvoldoende of niet werkende diefstalbeveiliging?

1,0

Diefstal periode tot uitkering

Na hoeveel dagen na diefstal van de auto wordt de schade-uitkering betaald?

1,0

Diefstal onvoldoende beveiliging

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

1,5

Luchtvaartuigen

Is er dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen of zaken die eruit/eraf vallen?

1,0

Transport voertuig

Is er dekking voor schade door transport van de auto?

1,0

Transport voertuig uitsluitingen

Voor welke schadeoorzaken is er geen dekking tijdens transport van de auto (per boot, trein, etc.)?

1,0

Tanken verkeerde brandstof

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

1,0

Vandalisme

Is er dekking voor schade door vandalisme?

1,0

Eigen gebrek

Is er dekking voor schade door een eigen gebrek van de auto?

1,0

Eigen risico gestuurde reparatie

Wat is het laagst mogelijke eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Diefstal (7.5%)

Casco (7.5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Casco (7.5%)

Eigen risico niet gestuurde reparatie

Wat is het laagst mogelijke eigen risico als de auto wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd
schadeherstelbedrijf?

1,0

Eigen risico total loss

Wat is het laagst mogelijke eigen risico bij totaal verlies van de auto (total loss)?

1,0

Eigen risico bijzondere beschadiging

Wat is het extra eigen risico bij bijzondere onderdelen van de auto (zoals een softtop bij een cabriolet)?

0,5

Uitkering niet gestuurde reparatie

Is er recht op een schade-uitkering als de schade wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Uitkering verlaging niet gestuurde reparatie

Met welk bedrag wordt de schade-uitkering verlaagd als de schade wordt gerepareerd door een niet-gecontracteerd
schadeherstelbedrijf?

1,5

Eigen risico - geen herstel schade

Wat is het maximale extra eigen risico als de schade niet wordt gerepareerd en de schade-uitkering in geld wordt
uitbetaald (in vergelijking met het eigen risico bij gecontracteerd schadeherstel)?

1,0

Uitkering geen herstel schade

Wordt de schade-uitkering verlaagd als de schade niet wordt hersteld?

1,0

Uitkering geen herstel schade - bedrag

Met welk bedrag of percentage wordt de schade-uitkering verlaagd als de schade niet wordt hersteld?

1,0

Uitkering bijzondere onderdelen

Is er dekking voor bijzondere onderdelen van de auto (zoals een softtop bij een cabriolet)?

0,5

Contra-expert kosten

Wat is de maximale vergoeding voor kosten en honoraria van een contra-expert (onafhankelijk schade-expert)?

0,5

Vervangend vervoer reparatie

Is er recht op vervangend vervoer tijdens reparatie van de auto?

1,0

Vervangend vervoer reparatie voorwaarden

Is er recht op vervangend vervoer tijdens reparatie van de auto door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Vervangend vervoer reparatie duur

Wat is het maximale aantal dagen dat vervangend vervoer wordt vergoed tijdens reparatie van de auto?

1,0

Vervangend vervoer total loss

Is er recht op vervangend vervoer bij totaal verlies van de auto (total loss)?

1,0

Vervangend vervoer total loss duur

Wat is het maximale aantal dagen dat vervangend vervoer wordt vergoed bij totaal verlies van de auto (total loss)?

1,0

Vervangend vervoer total loss voorwaarden

Is er recht op vervangend vervoer bij totaal verlies van de auto (total loss) als de auto wordt gedemonteerd/afgevoerd
door een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf?

1,0

Nieuwe auto - Acceptatie demo auto

Geldt de uitkeringsregeling voor een nieuwe auto als de auto een demo-model is?

1,0

Nieuwe auto - Acceptatie import auto

Geldt de uitkeringsregeling voor een nieuwe auto als de auto is geïmporteerd?

0,5

Nieuwe auto - Acceptatie max. catw.

Wat is de maximale cataloguswaarde van een nieuwe auto zodat de uitkeringsregeling geldt?

0,5

Nieuwe auto - Acceptatie max. ouderdom

Wat is de maximale ouderdom van een nieuwe auto zodat de uitkeringsregeling geldt?

1,0

Nieuwe auto - Std. uitkering 1e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het eerste jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe auto?

0,5

Nieuwe auto - Std. uitkering 2e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het tweede jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe auto?

1,0

Nieuwe auto - Std. uitkering 3e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het derde jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe auto?

1,0

Nieuwe auto - Uitbr. uitkering 1e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het eerste jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe auto?

0,5

Vervangend Vervoer (5%)

Nieuwe auto (10%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Nieuwe auto (10%)

Nieuwe auto - Uitbr. uitkering 2e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het tweede jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe auto?

1,0

Nieuwe auto - Uitbr. uitkering 3e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het derde jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe auto?

1,0

Nieuwe auto - Uitk. - max. perc.

Wat is het maximale percentage van het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd?

0,5

Tweedehands auto - Acceptatie min. ouderdom

Wat is de minimale ouderdom van de tweedehands auto zodat de uitkeringsregeling geldt?

1,0

Tweedehands auto - Acceptatie max. ouderdom

Wat is de maximale ouderdom van de tweedehands auto zodat de uitkeringsregeling geldt?

1,5

Tweedehands auto - Acceptatie max. catw.

Wat is de maximale aanschafwaarde van de tweedehands auto zodat de uitkeringsregeling geldt?

1,0

Tweedehands auto - Acceptatie 1e eigenaar

Geldt de uitkeringsregeling voor een tweedehands auto als de verzekeringnemer de eerste eigenaar is?

1,0

Tweedehands auto - Acceptatie import auto

Geldt de uitkeringsregeling voor een tweedehands auto als de auto is geïmporteerd?

1,5

Tweedehands auto - Acceptatie dealer/BOVAG

Geldt de uitkeringsregeling voor een tweedehands auto als de auto is gekocht bij een merkdealer of Bovag-autobedrijf?

0,5

Tweedehands auto - Acceptatie kvk autobedrijf

Geldt de uitkeringsregeling voor een tweedehands auto als de auto is gekocht bij een autobedrijf zonder Bovaglidmaatschap?

1,0

Tweedehands auto - Acceptatie particulier

Geldt de uitkeringsregeling voor een tweedehands auto als de auto is gekocht bij een particulier?

1,5

Tweedehands auto - Acceptatie moment van
aanschaf

Wat is het maximale aantal maanden dat de verzekering, na aankoop van de auto, uiterlijk moet ingaan zodat een
uitkeringsregeling geldt?

1,0

Tweedehands auto - Std. uitkering 1e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het eerste jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands auto?

0,5

Tweedehands auto - Std. uitkering 2e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het tweede jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands auto?

1,0

Tweedehands auto - Std. uitkering 3e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het derde jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands auto?

1,5

Tweedehands auto - Uitbr. uitkering 1e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het eerste jaar de meest gunstige waarderegeling voor een tweedehands auto?

0,5

Tweedehands auto - Uitbr. uitkering 2e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het tweede jaar de meest gunstige waarderegeling voor een tweedehands auto?

1,0

Tweedehands auto - Uitbr. uitkering 3e jaar

Wat is bij totaal verlies (ook diefstal) in het derde jaar de meest gunstige waarderegeling voor een tweedehands auto?

1,5

Dagwaarde - Vaststelling

Op basis van welke methode wordt de dagwaarde of vervanginsgwaarde vastgesteld (ANWB-koerslijst, Autotelex, eigen
expert, anders)?

1,0

Dagwaarde - ANWB koerslijst

Welke soort dagwaarde van de ANWB-koerslijst is het uitgangspunt voor de schade-uitkering?

1,0

Dagwaarde - Verhoging

Met welk percentage wordt bij schade de vastgestelde dagwaarde standaard verhoogd zodat de schade-uitkering hoger
is?

1,5

Dagwaarde - Inzicht

Kan de dagwaarde of vervangingswaarde van de auto online worden geraadpleegd?

1,0

Accessoires - Elektronica std VB

Welk bedrag is standaard meeverzekerd voor geïntegreerde elektronische apparatuur?

1,0

Accessoires - Elektronica max VB

Welk bedrag kan maximaal worden meeverzekerd voor geïntegreerde elektronische apparatuur?

1,0

Tweedehands auto (10%)

Dagwaardebepaling (5%)

Accessoires (5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Accessoires (5%)

Accessoires - Veiligheid std VB

Welk bedrag is standaard meeverzekerd voor veiligheidsonderdelen?

1,0

Accessoires - Veiligheid max VB

Welk bedrag kan maximaal worden meeverzekerd voor veiligheidsonderdelen?

1,0

Accessoires - Transport std VB

Welk bedrag is standaard meeverzekerd voor hulpmiddelen voor bagagevervoer?

1,0

Accessoires - Transport max VB

Welk bedrag kan maximaal worden meeverzekerd voor hulpmiddelen voor bagagevervoer?

1,0

Accessoires - Kind std VB

Welk bedrag is standaard meeverzekerd voor accessoires voor het vervoeren van kinderen?

1,0

Accessoires - Kind max VB

Welk bedrag kan maximaal worden meeverzekerd voor accessoires voor het vervoeren van kinderen?

1,0

Accessoires - Auto std VB

Welk bedrag is standaard meeverzekerd voor niet-elektronische geïntegreerde auto-onderdelen?

1,0

Accessoires - Auto max VB

Welk bedrag kan maximaal worden meeverzekerd voor niet-elektronische geïntegreerde auto-onderdelen?

1,0

Accessoires - Eigen risico

Wat is het eigen risico voor schade aan accessoires?

1,0

Accessoires - Regeling

Geldt er een uitkeringsregeling voor de accessoires?

1,0

NL - vervoer auto en aanhanger

Bij welke schadeoorzaken in Nederland is er dekking voor berging en vervoer van de auto en aanhanger?

1,5

NL - vervoer inzittende en bagage

Bij welke schadeoorzaken in Nederland is er dekking voor vervoer van de inzittenden en bagage?

1,5

NL - pech langs de weg

Wat is in Nederland het maximale bedrag voor hulpverlening langs de kant van de weg?

1,0

NL - tanken verkeerde brandstof

Is er in Nederland dekking voor hulpverlening na het tanken van verkeerde brandstof?

1,0

NL - vervangende bestuurder bij ziekte

Is er bij ziekte van de bestuurder in Nederland recht op een vervangende bestuurder?

1,0

NL - overnachtingskosten schadeoorzaken

Bij welke schadeoorzaken in Nederland is er dekking voor overnachtingskosten?

1,0

NL - overnachtingskosten vergoeding

Wat is de maximale vergoeding voor overnachtingskosten in Nederland?

1,0

NL - vervangende auto - onheilen

Bij welke schadeoorzaken in Nederland is er recht op vervangend vervoer?

1,0

BL - vervoer garage

Bij welke schade-oorzaken in het buitenland is er dekking voor berging en vervoer van de auto en aanhanger?

1,5

BL - kosten stalling

Bij welke schadeoorzaken in het buitenland is er dekking voor de kosten van bewaken, slepen, bergen en stallen?

1,5

BL - vervangende onderdelen

Bij welke schadeoorzaken in het buitenland is er dekking voor de verzendkosten van vervangende onderdelen?

1,5

BL - vervoer auto naar NL

Bij welke schadeoorzaken in het buitenland is er dekking voor berging en vervoer van de auto en aanhanger naar
Nederland?

1,5

BL - vervoer inzittenden en bagage NL

Bij welke schadeoorzaken in het buitenland is er dekking voor vervoer van de inzittenden en bagage naar Nederland?

1,5

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 - pech langs de weg

Wat is in het buitenland het maximale bedrag voor hulpverlening langs de kant van de weg?

1,0

Hulpverlening NL (2.5%)

Hulpverlening BL (2.5%)
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Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Wegingsfactor

Hulpverlening BL (2.5%)

BL - tanken verkeerde brandstof

Is er in het buitenland dekking voor hulpverlening na het tanken van de verkeerde brandstof?

1,0

BL - vervangende bestuurder bij ziekte

Is er bij ziekte van de bestuurder in het buitenland recht op een vervangende bestuurder?

1,0

BL - overnachtingskosten schadeoorzaken

Bij welke onheilen is er recht op vergoeding van de overnachtingskosten in het buitenland?

1,0

BL - overnachtingskosten vergoeding

Wat is de maximale vergoeding voor overnachtingskosten in het buitenland?

1,0

BL - vervangende auto - onheilen

Bij welke schadeoorzaken in het buitenland is er recht op vervangend vervoer?

1,0

BL - vervangende auto - duur

Hoeveel dagen is er recht op vervangend vervoer in het buitenland?

1,0

BL - overlijden of ziekte

Is er tijdens verblijf in het buitenland dekking voor de terugreiskosten naar Nederland als een familielid in Nederland
plotseling overlijdt of ernstig ziek/gewond raakt?

1,0

Tweedegezinsautoregeling

Is er een tweedegezinsautoregeling?

1,0

Tweedegezinsautoregeling - kenteken

Wie moet de kentekenhouder zijn van de extra auto om gebruik te kunnen maken van de tweedegezinsautoregeling?

1,5

Tweedegezinsautoregeling - min. lft.

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

1,0

Tweedegezinsautoregeling - max. catw.

Tot en met welke cataloguswaarde van de extra auto kan er gebruik worden gemaakt van de
tweedegezinsautoregeling?

1,0

Tweedegezinsautoregeling - max. auto's

Hoeveel auto's kunnen maximaal worden verzekerd met de tweedegezinsautoregeling?

1,0

Tweedegezinsautoregeling - motor - oldtimer

Geldt de tweedegezinsautoregeling ook voor het verzekeren van een motor en/of oldtimer?

1,0

Tweedegezinsautoregeling - korting

Wat is het maximale percentage bonusmaluskorting voor de extra auto die wordt verzekerd met de
tweedegezinsautoregeling?

1,5

Tweedegezinsautoregeling - svj opbouw

Kan met de tweedegezinsautoregeling de regelmatige bestuurder van de extra auto zélf schadevrije jaren opbouwen als
de partner verzekeringnemer van de andere auto('s) is?

1,0

OIV

Hoeveel ongevallen inzittendenverzekeringen zijn aanvullend af te sluiten?

0,5

SVI bedragen

Wat zijn de verzekerde bedragen voor de schadeverzekering voor inzittenden?

1,0

RBV - vormen

Welke soorten rechtsbijstandsverzekering zijn mogelijk?

1,0

Pechhulp - Nederland

Kan pechhulp in Nederland worden meeverzekerd?

0,5

Pechhulp - Europa

Kan pechhulp in Europa worden meeverzekerd?

0,5

Pechhulp - buitenland

Op welke module van de pechhulpverzekering kan de dekking in het buitenland worden gesloten?

0,5

No-claim beschermer

Is het mogelijk om een no-claimbeschermer te sluiten?

1,0

Schadesturing - module

Kan de verzekering naar keuze worden samengesteld met óf reparatie door altijd een gecontracteerd
schadeherstelbedrijf óf keuzevrijheid voor het schadeherstelbedrijf?

1,0

Tweedegezinsautoregeling (2.5%)

Aanvullende dekkingen (2.5%)

