Premieberekening
De premie van onze personenauto XL verzekeringen is
meer afgestemd op het risico dat u wilt verzekeren. Als
dit een goed risico is, dan staat hier een scherpe premie
tegenover. Is het risico hoog, dan houden we hier ook
rekening mee in de premie.
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Voor het berekenen van de premie kijken we o.a. naar
geboortedatum, postcode, het aantal kilometers dat de
verzekerde per jaar van plan is te rijden en het kenteken
van de auto. Ook de specifieke eigenschappen van de
auto, zoals merk, brandstofgegevens, cataloguswaarde,
diefstalrisico en ADAS spelen een rol bij de
premieberekening.

Aantrekkelijker voor middensegment
Door deze manier van premieberekenen zijn de
autoverzekeringen van Turien & Co. ook in het
middensegment goed geprijsd.

Premium XL: echt exclusief
Bij Premium XL geldt een minimale oorspronkelijke
cataloguswaarde van € 100.000 (dit was € 80.000). Dit is
verhoogd omdat wij vinden dat de Premium XL ook echt
bedoeld is voor Premium, exclusieve auto’s.

Pechhulp en laadpaal meeverzekerd
Mocht onverwacht de actieradius van
de verzekerde elektrische auto niet
toereikend zijn, dan bieden wij hulp.
Daarnaast verzekeren we eventuele
schade aan de laadpaal.
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Dit is een vergoeding voor het verschil in
bijtelling als de auto total loss is. Bijvoorbeeld:
de elektrische auto die total loss is had 10% bijtelling.
Er wordt een nieuwe elektrische auto gekocht en de
bijtelling is nu 18%. Wij vergoeden dan het nettoverschil
tussen de oude en de nieuwe bijtelling.

Diefstalpreventie
Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt
automatisch de beveiligingseis bepaald. Voldoet de
beveiliging van de auto nog niet aan het gewenste
niveau, dan zal de acceptant hierover met u verdere

Aandachtspunten
Bij het aanvragen van deze nieuwe autoverzekeringen

afspraken maken.

Provisie

horen een aantal aandachtspunten. Lees deze goed door,
dat voorkomt vragen.

Het standaard provisiepercentage op de nieuwe
XL-verzekeringen bedraagt 15%. Als adviseur heeft u

Waarvoor geldt het nieuwe tarief?
Het nieuwe tarief geldt voor nieuwe verzekeringen en
voor autowijzigingen op bestaande polissen. Bij overige
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poliswijzigingen blijft het huidige tarief van toepassing.

de mogelijkheid om het provisiepercentage te
verhogen naar 20%.
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Productvergelijking

Deze productvergelijking toont de belangrijkste verschillen tussen de diverse dekkingen van de personenauto XL
verzekeringen. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk een keuze maken voor de dekking die het beste bij uw klant past.
			
Verzekering

Primair XL

Prima XL

Prima XL Elektrische verzekering

Premium XL

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
model202102

Algemene voorwaarden
model202102

Algemene voorwaarden
model202102

Algemene voorwaarden
model202102

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Primair
XL autoverzekering Model
PRX042021

Bijzondere voorwaarden Prima
XL autoverzekering Model
PAX042021

Bijzondere voorwaarden Prima XL
Elektische autoverzekering Model
PEX042021

Bijzondere voorwaarden Premium
XL autoverzekering Model
PMX042021

WA dekking (materieel)

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

€ 5.000.000

WA dekking (letsel)

€ 6.070.000

€ 6.070.000

€ 6.070.000

€ 6.070.000

B/M ladder

Ja, tot 75%

Ja, tot 75%

Ja, tot 75%

Nee, vaste premie

12 maanden, tot nieuwwaarde
van € 80.000

36 maanden tot € 200.000,
uitbreiding mogelijk naar
60 maanden

36 maanden tot € 200.000,
uitbreiding mogelijk naar
60 maanden

36 maanden, ondergrens
nieuwwaarde € 100.000. Geen
bovengrens. Uitbreiding mogelijk
naar 60 maanden, bovengrens
nieuwwaarde is dan € 300.000.
Niet voor import auto's en niet
voor auto's die bij aanvang van
de verzekering ouder zijn dan
6 maanden

36 maanden tot nieuwprijs
€ 200.000 uitbreiding
mogelijk naar 60 maanden.
Aanschafwaarde loopt altijd
af op 96 maanden ouderdom
van de auto (ook de verlengde
waarderegeling)

36 maanden tot nieuwprijs
€ 200.000, uitbreiding
mogelijk naar 60 maanden.
Aanschafwaarde loopt altijd
af op 96 maanden ouderdom
van de auto (ook de verlengde
waarderegeling)

36 maanden. Auto mag niet
ouder zijn dan 120 maanden en
moet tenminste € 50.000 gekost
hebben. Uitbreiding mogelijk
naar 60 maanden, bovengrens
nieuwwaarde is dan € 300.000.
Waarderegeling loopt altijd af
na 156 maanden ouderdom
van de auto
Na nieuwwaarde en/of
aanschafwaarde:
dagwaarde + 10%
n.v.t.

Korting op tweede
gezinsauto
Nieuwwaarderegeling

Aanschafwaarderegeling

Dagwaarderegeling

Vanaf 12 maanden

Na nieuwwaarde of
na aanschafwaarde

Na nieuwwaarde of
na aanschafwaarde

Dekking Noclaimbeschermer

n.v.t.

Ja, optioneel

Ja, optioneel

Exclusief voor Prima XL Elektrische autoverzekering
Specifieke dekkingen
voor de elektrische
autoverzekering

Fiscale bijtellingsbeschermer
Dekking laadpaal/connector
Dekking Pechhulp

Doelgroep Premium XL verzekering
Doelgroep

Leeftijd bestuurder minimaal
35 jaar.
Geen schuld- en/of diefstalschaden gedurende 5 jaar

Eigen risico
Eigen risico standaard

€ 250

€0

€0

0,5% verzekerd bedrag.
Minimaal € 500
Maximaal € 2.000

Eigen risico binnen
Schadegarant

€ 250

€0

€0

Standaard e.r. minus € 150

Eigen risico buiten
schadegarant

€ 500

€ 500

€ 500

Standaard e.r.

Eigen risico Glasgarant
(reparatie)

€0

€0

€0

€0

Eigen risico buiten
Glasgarant (reparatie)

€ 500

€ 500

€ 500

Standaard e.r.

Eigen risico Glasgarant
(vervanging)

Minus € 250

€0

€0

Standaard e.r. minus € 500

Eigen risico buiten
Glasgarant (vervanging)

Plus €250

€ 500

€ 500

Standaard e.r.
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Aan de tekst in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.

