
 

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Privé Pakket 2009 — Privé Pakket Online 3.0 

Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze 

voorwaarden duidelijk zijn. Zonder ingewikkeld taalgebruik en lange zinnen! 

Bepaalde onderdelen van de dekking zijn ook aangepast. Hieronder treft u de belangrijkste 

wijzigingen aan. 

Betekenis  + = verbetering  

0 = ongewijzigd  

- = beperking 

Belangrijkste verschillen: 

Oud Omschrijving/toelichting Privé Pakket 
2009 

Nieuw Omschrijving/toelichting Privé 
Pakket Online 3.0 

Wijziging 
betekent 
voor de 
meeste 
verzekerden  

1 Pakketkorting wordt alleen verleend als 
premie wordt betaald voor 2 hoofdrisico’s. 
Hoofdrisico’s zijn Inboedel, Woonhuis en 
Aansprakelijkheid Particulieren.  
 
 

2.1.1 Pakketkorting wordt verleend als 
premie wordt betaald voor minimaal 2 
basisverzekeringen. 
Basisverzekeringen zijn: 
Aansprakelijkheid particulier, 
rechtsbijstand particulier, inboedel, 
woonhuis, ongevallen particulier, 
personenauto, klassieke auto, motor, 
caravan en arbeidsongeschiktheid. 

+ 

2 Als er minder dan 2 risico’s in het pakket 
lopen wordt het als een losse 
onafhankelijke verzekeringsovereenkomst 
gezien 

Nieuw Ook één verzekering komt in het Privé 
Pakket Online 

0 

4.2 Inhouden administratiekosten mogelijk bij 
tussentijdse beëindiging 

2.5.2 Geen inhouding administratiekosten bij 
tussentijdse beëindiging 

+ 

4.3 Pakketkorting:  
Voor de autoverzekering geldt een 
maximale korting van 5%.  
 
Kortingsstaffel (niet in de voorwaarden): 
1 verzekering:     - 0% korting 
2 verzekeringen - 3% korting 
3 verzekeringen - 5% korting 
4 verzekeringen - 7% korting 
5 verzekeringen – 9% korting 
6 of meer verzekeringen - 10% korting 

2.1 Pakketkorting 
Voor alle verzekeringen geldt dat de 
maximale korting kan oplopen tot 10%. 
 
Kortingsstaffel is: 
1 verzekering     – 0% korting 
2 verzekeringen – 2% korting 
3 verzekeringen – 4% korting 
4 verzekeringen – 6% korting 
5 verzekeringen – 8% korting 
6 of meer verzekeringen – 10% korting 

+ 
 
 
 
 
0 
- 
- 
- 
- 
0 

5 Wijziging van premie en/of voorwaarden 2.4 Duidelijke splitsing wat een verzekerde 
kan doen bij een nadelige of 
voordelige wijziging. Wat de gevolgen 
zijn bij wijziging van de 
pakketvoorwaarden en/of 
productvoorwaarden 

0 

6.4 Kennisgeving, adres en bewijs van 
verzending 

 Vervallen: communicatie gebeurt per 
voorkeur elektronisch 
 

0 

7.2 De Ongevallendekking is onderdeel van 
de pakketvoorwaarden.  

n.v.t. Aanvullende verzekering:  0 



 
Door een aparte bijlage bij de 
voorwaarden is duidelijker wanneer de 
ongevallenverzekering geldt en wat de 
voorwaarden zijn.  

7..2.
1 

Ongevallendekking €5.000,-voor de 
verzekeringnemer. 

1.1 Ongevallendekking van €5.000 voor 
de verzekeringnemer 

0 

7.3 Omschrijving van de uitsluitingen met 
name bij F, H en N zijn onduidelijk 
geformuleerd 

1.4 Uitsluitingen herschreven.  
 
De lijst met gevaarlijke sporten is 
uitgebreid en gespecificeerd. 
 
Onderdeel H is komen te vervallen.  

0 
 
- 
 
 
+ 

9. Tekst terrorismerisico en beperking 
dekking volledig opgenomen 

3.2 Uitleg opgenomen door beperkte 
dekking bij terrorismerisico en 
verwijzing naar de site Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden (NHT) 
 

0 

NB Verwerking van persoonsgegevens 3.2.5 Toegevoegd: 
Geen dekking als iemand voorkomt op 
de (inter)nationale sanctielijst 

0 

5 Wijziging van premie en/of voorwaarden. 4.1 Verduidelijkt welke soort wijzigingen u 
door moet geven (bijv. wijziging 
samenstelling huishouden) 

0 

NB Verwerking van persoonsgegevens 4.2.3 Toegevoegd: 
Verstrekte gegevens voor een offerte 
bewaren we 6 maanden. Na 
beëindiging overeenkomst bewaren we 
de gegevens 7 jaar. 

0 

NB Verwerking van persoonsgegevens  4.2.5 Toegevoegd: 
Uw rechten in het kader van de AVG. 
Dit zijn: 
- Recht om gegevens in te zien, aan 

te passen en te verwijderen 
- Recht om bezwaar te maken tegen 

verwerking en overdraging naar 
derden  

0 

 

Voor meer informatie over de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 

 


