Aegon Autoverzekering

Verschillenoverzicht
Auto op Maatverzekering vw.1411

Aegon Autoverzekering vw. 1413

Onna Onna

Voordeel Casco

Vrijheid Casco

Allrisk Basis

Allrisk Compleet

Allrisk Royaal

Allrisk

12 maanden +
afschrijving tot
36e maand

12 maanden +
afschrijving tot
36e maand



24 maanden

36 maanden

36 maanden

24 maanden,
niet ouder dan
60 maanden
en maximaal
ANWB/BOVAG
+ 10%

24 maanden,
niet ouder dan
60 maanden
en maximaal
ANWB/BOVAG
+ 10%

Vergoedingsregelingen
Nieuwwaarderegeling

Aanschafwaardegarantie/
occasiongarantie
(2e hands auto’s)







12 maanden
niet ouder dan
60 maanden
en maximaal
ANWB/BOVAG
+ 10%

Dagwaarde/vervangings
waarde (ANWB/BOVAG+10%)

dagwaarde

dagwaarde

vervangingswaarde

vervangingswaarde

vervangingswaarde

vervangingswaarde

Maximale cataloguswaarde

€ 70.000,-

€ 70.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

€ 100.000,-

Schadeherstel door Aegon Schade Service
Eigen risico bij schadeherstel
Aegon Schade Service

€ 0,-

€ 0,-

€ 250,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

Eigen risico ruitvervanging

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 75,-

€ 0,-

€ 0,-

Eigen risico ruitreparatie

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-













Gratis vervangend vervoer
Aegon Schade Service

Schadeherstel niet door Aegon Schade Service
Vergoeding (volledig of deels)

100%

100%

niet gedekt

100%

100%

100%

Eigen risico herstel

€ 650,-

€ 150,-

niet gedekt

€ 500,-

€ 0,-

€ 500,-

Eigen risico ruitvervanging

niet gedekt

€ 150,-

niet gedekt

niet gedekt

€ 0,-

niet gedekt

Eigen risico ruitreparatie

niet gedekt

€ 0,-

niet gedekt

niet gedekt

€ 0,-

niet gedekt
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Bonus/malus en schadevrije jaren
Maximale korting

75%

75%

80%

80%

80%

80%

Instapkorting

35%

35%

50%

50%

50%

50%

Schadevrije jaren tabel













Geen terugval premiekorting
bij vandalisme en onbekende
dader, wel terugval in het
aantal schadevrije jaren













Geen terugval bonus/maluskorting bij schade zonder
schuld met fietsers en
voetgangers













Bonusbeschermer







optioneel

optioneel



niet altijd, is
afhankelijk van de
bonus/malustrede

niet altijd, is
afhankelijk van de
bonus/malustrede

altijd terugval

altijd terugval

altijd terugval

altijd terugval

Terugval bonus/malus

Auto op Maatverzekering vw.1411

Aegon Autoverzekering vw. 1413
Allrisk Compleet

Onna Onna

Voordeel Casco

Vrijheid Casco

Allrisk Basis

Allrisk Royaal

Allrisk

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

volledige vergoeding volledige vergoeding volledige vergoeding
vervanging
vervanging sloten/
vervanging sloten/
omcoderen sleutels sloten/omcoderen omcoderen sleutels
sleutels

apart mee
te verzekeren,
gratis tot € 1.250,-

apart mee
te verzekeren,
gratis tot € 1.250,-

apart mee
te verzekeren,
gratis tot € 750,-

apart mee
gratis meeverzekerd
apart mee
te verzekeren,
tot €5.000,te verzekeren,
gratis tot €1.250,gratis tot € 1.250,-

Binnenland













Taxiservice













Buitenland













Hotelkosten buitenland













Pechhulp Nederland













Pechhulp woonplaats













Pechhulp Buitenland

beperkt

beperkt

beperkt

beperkt





Concierge Service













Onderweg Service













€5,- voor alle
wijzigingen

€5,- voor alle
wijzigingen

€5,- voor alle
wijzigingen

€5,- voor alle
wijzigingen

Andere vergoedingen
Vervanging sloten/sleutels
bij diefstal

Accessoires

Hulpverlening
Hulpverlening ongeval

Pechhulp

Services

Kosten
Poliskosten

€ 10,- aanvraag en € 10,- aanvraag en
kentekenwijziging,
kentekenwijziging,
€5,- voor alle andere €5,- voor alle andere
wijzigingen
wijzigingen

Kortingen
2e gezinsautoregeling
Combinatiekorting met
Woon- & VrijeTijdpakket
Opzegtermijn

Distributiekosten/provisie

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5%

5%









na 1e jaar direct

na 1e jaar direct

na 1e jaar direct

na 1e jaar direct

na 1e jaar direct

per direct
opzeggen

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend de polisvoorwaarden zijn bepalend.

Aegon Schadeverzekering N.V.,
Postbus 6
2501 AC Den Haag

www.aegon.nl

Aegon Auto op Maatverzekering is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
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