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CRITERIA PRODUCTRATING 'KWALITEIT' AUTOVERZEKERING WA DEKKING  

ClusterClusterClusterCluster    ItemsItemsItemsItems    WegingWegingWegingWeging    

Aanvullende dekkingenAanvullende dekkingenAanvullende dekkingenAanvullende dekkingen    OIV 7,5 

        SVI bedragen   

        RBV - vormen   

        Hulpverlening - aantal   

        No-claim beschermer   

Acceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteitAcceptatie/flexibiliteit    Min. aanvangsleeftijd 12,5 

        Max. aanvangsleeftijd   

        Min. ouderdom voertuig   

        Max. ouderdom voertuig   

        Max. cataloguswaarde   

        Max. gewicht auto   

        Betalingstermijnen   

        Particulier gebruik   

        Deels zakelijk gebruik   

        Schorsing - duur   

BonusMalusBonusMalusBonusMalusBonusMalus    B/M hulpverlening en vervoer gewonden 7,5 

        B/M - ongemot. verkeersdeeln.   

        B/M - svj max. trede   

        B/M - trede B/M bescherming   

        B/M - max. svj   

        B/M - terugbetaling schade   

ContractsduurContractsduurContractsduurContractsduur    Directe opzegbaarheid 12,5 

        Opzegtermijn 1e jaar (mnd)   

        Opzegtermijn na 1e jaar (mnd)   

DekkingenDekkingenDekkingenDekkingen    Zekerheidsstelling 12,5 

        Vervoerde zaken passagier   

        Vervoer gewonde personen   

        Aanhangwagen   

        Juridisch verweer   

        Schade autoslepen   

        Activiteiten openbare weg   

Eigen risicoEigen risicoEigen risicoEigen risico    Eigen risico jongere NRB 12,5 

        Eigen risico jongere RB   

        Eigen risico verhoging bij <1 jr rijbewijs/svj   

        Eigen risico hulpverlening   
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Hulpverlening BuitenlandHulpverlening BuitenlandHulpverlening BuitenlandHulpverlening Buitenland    BL ongeval - vervoer garage 10 

        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   

        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 10 

        NL ongeval - vervoer inzittende en bagage   

        NL diefstal - vervoer inzittende en bagage   

        NL brand - vervoer auto en aanhanger   

        NL brand - vervoer inzittende en bagage   
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        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   

        NL overnachtingskosten   

SistercaSistercaSistercaSistercarrrr    Sistercar locatie 2 5 

        Sistercar bestuurders   

        Sistercar bedrijfsvoertuig   

        Sistercar locatie bedrijfsauto 1   

        Sistercar aanhanger   

TweegezinsautoregelingTweegezinsautoregelingTweegezinsautoregelingTweegezinsautoregeling    Tweede gezinsautoregeling 10 

        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   
 


