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CRITERIA PRODUCTRATING 'KWALITEIT' AUTOVERZEKERING VC DEKKING 

ClusterClusterClusterCluster    ItemsItemsItemsItems    WegingWegingWegingWeging    

Aanvullende dekkingenAanvullende dekkingenAanvullende dekkingenAanvullende dekkingen    OIV 2,5 

        SVI bedragen   

        RBV - vormen   

        Hulpverlening - aantal   

        No-claim beschermer   

Acceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteit    Min. aanvangsleeftijd 5 

        Max. aanvangsleeftijd   

        Min. ouderdom voertuig   

        Max. ouderdom voertuig   

        Max. cataloguswaarde   

        Max. dagwaarde   

        Max. gewicht auto   

        Betalingstermijnen   

        Particulier gebruik   

        Deels zakelijk gebruik   

        Schorsing - duur   

AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires    Accessoires std - VB totaal 2,5 

        Accessoires std - beperking uitk.   

        Accessoires extra - VB max.   

        Accessoires extra - beperking uitk.   

        Accessoires uitkering - regeling   

BonusMalusBonusMalusBonusMalusBonusMalus    B/M hulpverlening en vervoer gewonden 5 

        B/M - ongemot. verkeersdeeln.   

        B/M - niet-schadesturing ruitschade   

        B/M - beperkt casco   

        B/M - svj max. trede   

        B/M - trede B/M bescherming   

        B/M - max. svj   

        B/M - terugbetaling schade   

ContractsduurContractsduurContractsduurContractsduur    Directe opzegbaarheid 5 

        Opzegtermijn 1e jaar (mnd)   

        Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)   

DekkingenDekkingenDekkingenDekkingen    Zekerheidsstelling 7,5 

        Vervoerde zaken passagier   

        Vervoer gewonde personen   
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        Aanhangwagen   

        Juridisch verweer   

        Schade autoslepen   

        Activiteiten openbare weg   

        Luchtvaartuigen   

        Transport voertuig   

        Uitsluitingen transport   

        Averij grosse   

        Definitie ruit   

        Relletjes   

        Diefstal sleutels ER   

        Diefstal sleutels uitkering   

        Eigen gebrek   

Eigen risicoEigen risicoEigen risicoEigen risico    Eigen risico jongere NRB 7,5 

        Eigen risico jongere RB   

        Eigen risico verhoging bij <1 jr rijbewijs/svj   

        Eigen risico ruitreparatie - NS   

        Eigen risico ruitreparatie - S   

        Eigen risico ruitvervanging - NS   

        Eigen risico ruitvervanging - S   

        Eigen risico diefstal   

        Eigen risico total loss   

        Eigen risico accessoires   

        Eigen risico hulpverlening   

        Eigen risico overig - NS   

        Eigen risico overig - S   

        Eigen risico onvoldoende beveiliging   

        Eigen risico bijzondere beschadiging   

        Eigen risico verhoging na schade - bedrag   

        Eigen risico - afkoop   

        Eigen risico - verhogen   

Hulpverlening BuitenlandHulpverlening BuitenlandHulpverlening BuitenlandHulpverlening Buitenland    BL ongeval - vervoer garage 2,5 

        BL ongeval - kosten stalling   

        BL ongeval - vervangende onderdelen   

        BL ongeval - vervoer auto naar NL   

        BL ongeval - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL diefstal - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL brand - vervoer garage   

        BL brand - kosten stalling   
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        BL brand - vervangende onderdelen   

        BL brand - vervoer auto naar NL   

        BL brand - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL onheil - vervoer garage   

        BL onheil - kosten stalling   

        BL onheil - vervangende onderdelen   

        BL onheil - vervoer auto naar NL   

        BL onheil - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL pech - langs de weg   

        BL pech - vervoer garage   

        BL pech - kosten stalling   

        BL pech - vervangende onderdelen   

        BL pech - vervoer auto naar NL   

        BL pech - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL ziekte best. - vervoer inzittenden en bagage NL   

        BL - voorwaarden vervoer NL   

        BL - overnachtingskosten   

        BL - overnachtingskosten max. dagen   

        BL - overnachtingskosten max. bedrag   

        BL - vervangende bestuurder   

        BL - sterfte of ziekte   

        BL vervangende auto   

        BL vervangende auto - voorwaarden   

        BL vervangende auto - duur   

        BL vervangende auto - max. bedrag   

Hulpverlening NederlandHulpverlening NederlandHulpverlening NederlandHulpverlening Nederland    NL ongeval - vervoer auto en aanhanger 2,5 

        NL ongeval - vervoer inzittende en bagage   

        NL diefstal - vervoer inzittende en bagage   

        NL brand - vervoer auto en aanhanger   

        NL brand - vervoer inzittende en bagage   

        NL onheil - vervoer auto en aanhanger   

        NL onheil - vervoer inzittende en bagage   

        NL pech - langs de weg   

        NL pech - langs de weg - max. bedrag   

        NL pech - vervoer auto en aanhanger   

        NL pech - vervoer inzittende en bagage   

        NL ziekte - vervoer auto en aanhanger   

        NL ziekte - vervoer inzittende en bagage   

        NL ziekte - vervangende bestuurder   
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        NL overnachtingskosten   

NieuwwaarderegelingNieuwwaarderegelingNieuwwaarderegelingNieuwwaarderegeling    Nieuwwaarderegeling - dekking 12,5 

        NW - acceptatie - 1e eigenaar   

        NW - acceptatie - kent.bew. niet nieuw   

        NW - acceptatie - demo auto   

        NW - acceptatie - max. catw.   

        NW - acceptatie - max. ouderdom   

        NW - uitk.   

        NW - uitk. - max. perc.   

        NW - uitk. - verlenging   

        NW - uitk. - max. duur   

OccasionwaarderegelingOccasionwaarderegelingOccasionwaarderegelingOccasionwaarderegeling    Occasionwaarderegeling - dekking 12,5 

        Occw - acceptatie - min. ouderdom   

        Occw - acceptatie - max. ouderdom   

        Occw - acceptatie - max. catw.   

        Occw - acceptatie - 1e eigenaar   

        Occw - acceptatie - import auto   

        Occw - acceptatie - dealer/BOVAG   

        Occw - acceptatie - kvk autobedrijf   

        Occw - acceptatie - particulier   

        Occw - uitk - extra kosten   

        Occw - uitk - garantie   

        Occw - uitk - controle BOVAG/ANWB koerlijst   

        Occw - uitk.   

        Occw - uitk. - max. perc.   

        Occw - uitk. - verlenging   

        Occw - uitk. - max. duur   

SchadeherstelSchadeherstelSchadeherstelSchadeherstel    Voorwaarden ruitherstel - S 10 

        Voorwaarden schadeherstel - S   

        Uitkering beveiliging   

        Uitkering periode diefstal   

        Uitkering bijzondere onderdelen   

        Uitkering ruitreparatie - NS - bedrag   

        Uitkering ruitvervanging - NS - bedrag   

        Uitkering - S   

        Uitkering - NS - bedrag   

        Uitkering geen herstel schade - bedrag   

        Haal- en brengservice - S   

        Schadesturing - module   
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SistercarSistercarSistercarSistercar    Sistercar locatie 2 2,5 

        Sistercar bestuurders   

        Sistercar bedrijfsvoertuig   

        Sistercar locatie bedrijfsauto 1   

        Sistercar aanhanger   

TweedegezinsautoregelingTweedegezinsautoregelingTweedegezinsautoregelingTweedegezinsautoregeling    Tweede gezinsautoregeling 5 

        Tweede gezinsautoregeling - toepassing   

        Tweede gezinsautoregeling - kenteken   

        Tweede gezinsautoregeling - min. lft.   

        Tweede gezinsautoregeling - max. catw.   

        Tweede gezinsautoregeling - max. auto's   

        Tweede gezinsautoregeling - motor - oldtimer   

        Tweede gezinsautoregeling - schade 1e auto   

        Tweede gezinsautoregeling - schade 2e auto   

        Tweede gezinsautoregeling - korting   

        Tweede gezinsautoregeling - svj opbouw   

        Tweede gezinsautoregeling - overig   

Vervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoer    Dagvergoeding 10 

        Dagvergoeding max. dagen   

        Dagvergoeding max. bedrag   

        Vervoer bij reparatie   

        Vervoer bij reparatie beperking   

        Vervoer bij reparatie duur   

        Vervoer bij total loss   

        Vervoer bij total loss duur   

        Vervoer bij total loss vergoeding   

VervangingswaarderegelingVervangingswaarderegelingVervangingswaarderegelingVervangingswaarderegeling    Vervangingswaarderegeling - dekking 7,5 

        Vw - waardebepaling   

        Vw - waardebepaling - perc.   

        Vw - waardebepaling - uitgangspunt   

 


