
Verzekerde bedragen Primair Prima Premium

Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 1.000.000 € 1.250.000 € 1.500.000

Zaakschade (zonder letsel) per 

gebeurtenis

€ 1.000 € 2.500 € 10.000

Uitvaartkosten gemaximeerd tot* € 7.500 per persoon € 10.000 per persoon € 12.500 per persoon

Vaste uitkering bij overlijden niet verzekerd € 2.500 per persoon € 5.000 per persoon

Letselschade aan huisdieren en kosten 

van de uitvaart gemaximeerd tot*

€ 500 € 750 € 1.000

Carjacking 

-  Tijdens verkeersdeelname 

(excl. schade aan het voertuig zelf)

-  Zonder dat sprake is van

verkeersdeelname (excl. schade aan

het voertuig zelf)

verzekerd

niet verzekerd

verzekerd

verzekerd

-  maximaal 10% van het

verzekerd bedrag

-  uitsluitend zaakschade

maximaal € 2.500

verzekerd

verzekerd

-  maximaal 10% van het

verzekerd bedrag

-  uitsluitend zaakschade

maximaal € 10.000

*als onderdeel van het verzekerd bedrag

Premie per jaar (exclusief assurantiebelasting)

Personen- en bestelauto's € 42,50 € 50,00 € 57,50

Klassiekers € 37,50 € 45,00 € 52,50

Dekkingsomschrijving Vergoed wordt de schade die verzekerde lijdt als gevolg van een verkeersongeval waarbij het verzekerde 

motorrijtuig is betrokken.

Wat beschouwen wij ook als 

verkeersongeval?

Het betreden en verlaten van het motorrijtuig, het tijdelijk direct daarbuiten zijn i.v.m. het verrichten van 

een reparatie, het schoonmaken van ruiten, verwisselen van een wiel, tanken van brandstof en alle andere 

situaties waarbij de verzekerde ten tijde van het verkeersongeval in een nauwe relatie tot het verzekerde 

motorrijtuig staat.

Dekkingsgebied Groene kaart van het verzekerd motorrijtuig.

Bereddingskosten Vergoeding boven het verzekerd bedrag in geval van een verzekerde gebeurtenis.

Expertisekosten Vergoeding boven het verzekerd bedrag in geval van een verzekerde gebeurtenis.

Repatriëringskosten Vergoeding van de redelijke kosten boven het verzekerd bedrag in geval van een verzekerde gebeutenis.

Smartengeld Vergoeding als onderdeel van het verzekerd bedrag.

Kosten van een belangenbehartiger Vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het PIV-convenant-BGK als onderdeel van het verzekerd 

bedrag.

Uitsluitingen/beperkingen (niet gelimiteerd)

Verhuur of vervoer van personen tegen 

betaling

Uitgesloten

Schade aan het motorrijtuig zelf of 

accessoires daarvan

Uitgesloten

Geld, betaalpassen e.d. Uitgesloten

Alcohol/bedwelmende middelen Uitgesloten

Geen gordel 25% aftrek in geval van letselschade

Let op: Aan de tekst in dit dekkingsoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in 

de verzekeringsvoorwaarden.
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