
 
Belangrijkste wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid, Beperkt 

Casco en Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2004 — Aanvullende Voorwaarden 

Auto Privé Pakket Online 7.0 

 
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 aangepast. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen 
aan. 
 
Algemeen 

- Het jaarkilometrage is geen premiebepalende factor meer.  
- De Bonusbeschermer is toegevoegd als keuzedekking. 
- In de Volledig Cascoverzekering kunt u kiezen voor de Aanschafwaarderegeling. 
- U heeft in de Beperkt- of Volledig Cascoverzekering keuze uit verschillende 

Accessoirespakketten. Het verschil tussen de pakketten is de hoogte van het verzekerde 
bedrag.  

- De aanvullende verzekeringen Ongevallen Inzittenden, Verkeersschadeverzekering en 
Rechtsbijstand Motorrijtuigen zijn toegevoegd als onderdeel van de nieuwe voorwaarden. 

 
Bij de verschillen is aangegeven wat het effect hiervan is voor de meeste verzekerden. 
Betekenis + = verbetering 
                 0 = ongewijzigd 
                 -  = beperking 
 
Belangrijkste verschillen: 
 

Oud Aanvullende Voorwaarden 
Wettelijke Aansprakelijkheid 
Motorrijtuigen 2004 

Nieuw Aanvullend voorwaarden Privé 
Pakket Online Personenauto 7.0 

Wijziging 
betekent 
voor de 
meeste 
verzekerden 

4 Kortingspercentage 
Bonus/Malustabel loopt tot 75% 
 

2.1.5 Kortingspercentage Bonus/Malustabel 
loopt tot 80% 
 

+ 

5.1 Bij 3 of meer schadegevallen in 1 
verzekeringsjaar is er een terugval 
naar trede 1. 

2.1.5 Vanaf trede 17 en na 4 of meer 
schadegevallen in 1 jaar is er een 
terugval naar trede 1.  

+ 

5.1 Bonus/Malusregeling: vanaf trede 
14 maximale korting (75%). Vanaf 
trede 20 en 1 schadegeval blijft de 
maximale no-claimkorting 
behouden.  

2.1.5 Vanaf trede 14 is de no-claimkorting 
75%. Vanaf trede 19 is de maximale 
korting van 80% bereikt. Na schade 
wordt de no-claimkorting het volgende 
jaar altijd lager. 

- 

17 Maximaal bedrag borgsom 
bedraagt €12.500,- 

2.2.1 Maximaal bedrag borgsom bedraagt 
€25.000,- 

+ 

 Aanvullende Voorwaarden 
Beperkt Casco Personenauto 
2004 

   

18.1.c Er zijn in de voorwaarden geen 
beveiligingseisen opgenomen. 

2.2.2 Beveiligingseisen: 
Een startblokkering af-fabriek.  
Bij een cabriolet met soft-top wordt 
minimaal een SCM klasse 3 
beveiligingssysteem vereist. 

- 

21 Er is geen dagvergoeding bij  
diefstal, joyriding of verduistering.  
 
Er is geen dagvergoeding bij een  
total loss-schade. 

2.2.2 De dagvergoeding bij diefstal, joyriding 
of verduistering bedraagt €35,- en 
maximaal 30 dagen. 
 

+ 
 
 
 
 



 
 Naast bovenstaande vergoeding wordt 

bij een total loss-schade maximaal 15 
dagen €15,- per dag uitgekeerd. 

+ 
 

21 Er is geen vergoeding voor de 
kosten van vervanging van de  
autosleutels en/of autosloten 

2.2.2 Er is een vergoeding van maximaal 
€500,- voor de kosten van noodzakelijke 
vervanging van autosleutels en/of 
autosloten bij diefstal van de 
autosleutels. 

+ 

 Aanvullende Voorwaarden 
Uitgebreid Casco 
Personenautoverzekering 
2004 

   
 

18.1.c Beveiligingseisen op basis van de 
cataloguswaarde: 
- tot €35.000,- startblokkering of 
SCM-klasse 1 
- tot €50.000,- SCM-klasse 2 
- tot €70.000,- SCM-klasse 3 
- vanaf €70.000,- SCM klasse 4/5 

2.2.3 Zie de beveiligingseisen in het schema 
onderaan dit overzicht. 

+/- 

26.1 De dagvergoeding bij diefstal, 
joyriding of verduistering bedraagt 
€12,- en maximaal 30 dagen. 

2.2.3 De dagvergoeding bij diefstal, joyriding 
of verduistering bedraagt €35,- en 
maximaal 30 dagen. 

+ 
 
 

26.2 De dagvergoeding bij een total loss 
schade bedraagt €12,- gedurende 
maximaal 15 dagen. 

2.2.3 De dagvergoeding bij een total loss 
schade bedraagt €15,- en maximaal 15 
dagen. 

+ 

24 Nieuwwaarderegeling voor auto’s 
tot  €50.000,-: 
Het 1e jaar volledig. In het 2e en 3e 
jaar 1,5% afschrijving per maand 
over de eerste €10.000,- en 2% 
over het meerdere. Vervolgens 
dagwaarde. 

2.2.3 Nieuwwaarderegeling vvoor auto’s tot  
€ 70.000,-: 
De eerste 3 jaar volledig en daarna 
dagwaarde. 
 

+ 

 
Schema beveiligingseisen 
   

Categorie auto Cataloguswaarde inclusief 
btw (inclusief eventuele 
accessoires) 

Vereiste beveiligingssysteem 

Auto Tot €50.000,- Startblokkering af-fabriek (standaard 
aanwezig) 
 

Auto t/m 3 jaar oud 50.000,- t/m €70.000,- SCM klasse 3 of vergelijkbaar af-fabriek 
 

Auto t/m 3 jaar oud Meer dan €70.000,- SCM klasse 4/5 
 

Auto 3 t/m 6 jaar oud Meer dan €70.000,- SCM klasse 3 
 

Cabriolet met soft-top ouder dan 3 jaar 
 

Ongeacht waarde SCM klasse 3 

Cabriolet met soft-top t/m 3 jaar oud Vanaf €50.000,- SCM klasse 4/5 
 

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


