
Rechtsbijstand (PP 1200-05)
• 5 sterren MoneyView 2018
•  Samen te stellen uit 6 rubrieken: Consument 

(verplicht), Wonen, Verkeer, Werk & Inkomen, 
Belasting & Vermogensbeheer en Mediation bij 
echtscheiding

•  Gratis telefonisch advies bij (dreiging van) een geschil en ook niet 
gedekte geschillen

•  Geen wachttermijn (ideaal bij bijvoorbeeld aankoop woning)
•  Geen franchise (drempelbedrag), tenzij de klant hier zelf voor kiest 

om zo premiekorting te krijgen
• Geen eigen risico

Verkeersschadeverzekering (PP 3359-03)
• VSV is in de basis hetzelfde als een SVI (eigenlijk dus SVI+)
•  Maximumvergoeding letsel- en materiele schade samen € 1 mio per 

gebeurtenis
•  Werkelijke schade ontstaan bij een verkeersongeval voor alle 

gezinsleden als automobilist, fietser, voetganger of passagier van 
een auto of het openbaar vervoer

• Premie VSV ca. € 1 per maand duurder dan de SVI
•  Meeverzekeren op de 1e auto i.p.v. SVI. Eventuele andere auto’s 

binnen het gezin volstaan met SVI

Auto (PP 3315-05/3335-06/3325-06)
• Korting tot maximaal 85%
•  Tweede gezinsauto of partnerregeling tot maximaal zes voertuigen 

(geldt ook voor motor)
• Op Casco twee jaar nieuwwaarde verzekerd en op Extra één jaar
•  Occasions jonger dan zes jaar bij Casco in eerste twee jaar na 

aanschaf verzekerd voor aanschafwaarde. Bij Extra één jaar
•  Géén eigen risico bij herstel binnen het landelijke schadeherstel-

netwerk Schadegarant en/of Glasgarant. Bij reparatiedoor 
niet-aangesloten hersteller geldt een eigen risico van € 150 voor 
ruitreparaties en € 400 voor alle overige schades én ruitvervanging

• Vrijwillig eigen risico mogelijk van € 150, € 300, € 600 of € 1.200
• 4 jaar Merk- of FOCWA-garantie
• Gratis vervangend vervoer
• Gratis haal- en brengservice < 25 km
• Maximum WA-letsel € 7,5 mio (wettelijk € 5,6 mio)
• Maximum WA-zaak € 2,5 mio (wettelijk € 1,12 mio)
• Geen leeftijdsgrens bestuurder
• Geen verhoogd eigen risico jeugdige bestuurders

ZPP met Wonen ‘Maatwerk’ (All-in)

Woonhuis (PP 2200-05)
• 5 sterren MoneyView 2019
•  Beste uit de test 

Consumentenbond 2019 (8,6)
•  Automatische garantie tegen onderverzekering (GTO)
• Garagebox elders in Nederland tot € 50.000 meeverzekerd
• € 50 korting op eigen risico bij schadeherstel door Direct Herstel
• Keuze eigen risico € 50  (verplicht) € 100, € 150, € 200 of € 250
• Standaard eigen risico extreem weer € 250
•  Hevige lokale regenval, sneeuwdruk, wateraccumulatie, hagel inslag
•  Voorzienbare schade door onderhoud-, reparatie-, en 

reinigingswerkzaamheden mits door een deskundige uitgevoerd
•  100% boven verzekerde som (concurrentie maximaal 10%) dekking 

voor huurderving, beredding, noodvoorziening, opruiming en sanering

Inboedel (PP 2400-05) 
• 5 sterren MoneyView 2019
•  Beste uit de test 

Consumentenbond 2019 (8,2)
• Automatische garantie tegen onderverzekering (GTO)
• Ook eigen opgave of (vaste) taxatie mogelijk
•  10 jaar nieuwwaarde voor nieuw aangeschafte spullen
•  Zakelijke inventaris tot € 2.000 per kalenderjaar meeverzekerd 

exclusief BTW
•  Ruime standaard dekking voor bijzondere bezittingen 

(lijfsieraden € 6.000, audiovisuele- en computerapparatuur 
€ 12.000, kunst/antiek alle € 15.000). Dekking is uit te breiden

• Huurdersbelang standaard zonder apart maximum meeverzekerd
• Geen apart beleid grote steden gebied
• € 50  korting op eigen risico bij schadeherstel door Direct Herstel
• Keuze eigen risico € 50 (verplicht) € 100, € 150, € 200, of € 250
• Vervanging sloten tot € 750  bij diefstal huissleutels
• Diefstal uit huis zonder braak is verzekerd
•  100% boven verzekerde som (concurrentie maximaal 10%) ook 

dekking voor kosten van vervoer, opslag inboedel en extra kosten 
huisvesting/voeding

•  Schade door (huis)dieren is gedekt
•  Maximumvergoedingen smartphones & tablets € 300,- en laptops 

€ 600,- per stuk. Let op! Val- en stootschade is niet gedekt!

Juli 2019
U kunt geen rechten aan deze informatie ontlenen. De rechten op dekking en 
dienstverlening staan in de polis, de polisvoorwaarden en eventuele clausules.

Reis (PP 4100-04)
• Kinderen tot vijf jaar gratis meeverzekerd
• Standaard dekkingsduur 90 dagen (180 dagen optioneel)
•  Voor tijdelijke periode bij te sluiten: wintersportdekking, 

automobilistenhulp, annuleringsverzekering en werelddekking
• Losse Doorlopende Annuleringsverzekering mogelijk

Inboedel All-in met Buitenshuisverzekering Wereldwijd 
(PP 2401-03)
•  Zeer uitgebreide werelddekking voor: sieraden, audiovisuele- en 

computerapparatuur waaronder smartphones en tablets, bijzondere
bezittingen

•  Deze dekking geldt ook voor: sportspullen en sportattributen, 
muziekinstrumenten, optische instrumenten, medische instrumenten
en hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rolstoel

• Sieraden en bijzondere bezittingen ook tegen verlies verzekerd
• 10 jaar nieuwwaardedekking voor nieuw aangeschafte spullen
•  Maximale vergoeding voor smartphones, tablets, laptops, wearable 

devices (zoals smart watches en smart glasses) € 1.000 per 
gebeurtenis, per stuk

• Let op! Val- en stootschade is gedekt, ook in de woning!

Belangrijkste redenen om voor het  
ZekerheidsPakket Particulieren te kiezen
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