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Verschillenoverzicht
In dit document staan de belangrijkste verschillen tussen de Aegon Autoverzekering en de Autoverzekering Online. Het gaat 
onder andere om tabellen met:
• de verschillen tussen de aanvullende dekkingen; 
• overzichten van wat er per (aanvullende) dekking wel en niet is verzekerd.

Verschillen (aanvullende) dekkingen

Dekking bij Aegon Autoverzekering is: Dekking bij Autoverzekering Online was:
WA WA

WA-Extra Beperkte Cascodekking

Allrisk Compleet Uitgebreide Cascodekking

Bestuurder en Inzittenden Bestuurder en Inzittenden

Bestuurder en Inzittenden Ongevallenverzekering voor inzittenden

Goed om te weten: is de dekking van de Autoverzekering Online op een bepaald onderdeel ruimer dan bij de Aegon 
Autoverzekering? Dan is bij schade de meest ruime dekking van toepassing (dus die van Auto Online). Verandert u iets? Koopt u 
bijvoorbeeld een nieuwe auto óf past u de dekking aan? Dan gaat u vanaf dat moment volledig over naar de voorwaarden van de 
Aegon Autoverzekering.

Precies weten waarvoor u wel en niet verzekerd bent? Bekijk de polisvoorwaarden van de Aegon Autoverzekering voor een 
uitgebreid overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen. Alleen de polisvoorwaarden zijn leidend. Welke dekking(en) u heeft, 
staat op uw nieuwe polisblad. 

Overzicht WA

Aegon Autoverzekering 
WA

Autoverzekering Online 
WA

Schade die u veroorzaakt aan anderen

Letselschade en materiële schade aan anderen ✔ ✔

No Blameregeling

Geen terugval premiekorting bij aanrijding met fietsers en voetgangers 
zonder schuld. Wel terugval in het aantal schadevrije jaren

✔ ✔

Hulpverlening ongeval

Binnenland ✔ ✔

Taxiservice ✔ ✔

Buitenland ✔ ✔

Goed om te weten: is de dekking van de Autoverzekering Online op een bepaald onderdeel ruimer dan bij de Aegon 
Autoverzekering? Dan is bij schade de meest ruime dekking van toepassing (dus die van Auto Online). Verandert u iets? Koopt u 
bijvoorbeeld een nieuwe auto óf past u de dekking aan? Dan gaat u vanaf dat moment volledig over naar de voorwaarden van de 
Aegon Autoverzekering.
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Overzicht WA-Extra & Beperkte cascodekking

Aegon Autoverzekering 
WA-Extra

Autoverzekering Online 
Beperkte cascodekking

Schade die u veroorzaakt aan anderen

Letselschade en materiële schade aan anderen ✔ ✔

Schade aan uw eigen auto

Brand, diefstal, inbraak en joyriding ✔ ✔

Botsing met loslopende dieren (inclusief gevolgschade) ✔ ✔

Storm, hagel, overstroming, lawine ✔ ✔

Schade tijdens transport van de auto ✔ ✔

Ruitschade ✔ ✔

Schade door glasscherven ✔ ✔

Andere glazen onderdelen (dak etc.) ✘ ✔

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Vervangingswaarde (ANWB/Bovag+10%) ✔ ✔

Maximale cataloguswaarde € 100.000,- € 70.000,-

Schadeherstel via Aegon Schade Service

Eigen risico bij schadeherstel carrosserie € 0,- € 200,-

Eigen risico ruitvervanging € 75,- € 75,-

Eigen risico ruitreparatie € 0,- € 0,-

Gratis vervangend vervoer Aegon Schade Service ✔ ✔

Schadeherstel niet via Aegon Schade Service

Dekking bij schade aan carrosserie ✔ ✔

Eigen risico bij schadeherstel carrosserie € 500,- € 700,-

Eigen risico ruitvervanging Niet gedekt Niet gedekt

Eigen risico ruitreparatie Niet gedekt Niet gedekt

No Blameregeling

Geen terugval premiekorting bij aanrijding met fietsers en voetgangers 
zonder schuld. Wel terugval in het aantal schadevrije jaren

✔ ✔

Andere vergoedingen

Vervanging sloten/sleutels bij diefstal € 500,- € 500,- 

Accessoires Meeverzekerd tot € 750,- Meeverzekerd tot € 750,-

Hulpverlening ongeval

Binnenland ✔ ✔

Taxiservice ✔ ✔

Buitenland ✔ ✔

Goed om te weten: is de dekking van de Autoverzekering Online op een bepaald onderdeel ruimer dan bij de Aegon 
Autoverzekering? Dan is bij schade de meest ruime dekking van toepassing (dus die van Auto Online). Verandert u iets? Koopt u 
bijvoorbeeld een nieuwe auto óf past u de dekking aan? Dan gaat u vanaf dat moment volledig over naar de voorwaarden van de 
Aegon Autoverzekering.
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Overzicht Allrisk Compleet & Uitgebreide cascodekking

Aegon Autoverzekering 
Allrisk Compleet

Autoverzekering Online 
Uitgebreide 

cascodekking
Schade die u veroorzaakt aan anderen

Letselschade en materiële schade aan anderen ✔ ✔

Schade aan uw eigen auto

Brand, diefstal, inbraak en joyriding ✔ ✔

Botsing met loslopende dieren (inclusief gevolgschade) ✔ ✔

Storm, hagel, overstroming, lawine ✔ ✔

Schade tijdens transport van de auto ✔ ✔

Ruitschade ✔ ✔

Schade door glasscherven ✔ ✔

Andere glazen onderdelen (dak etc.) ✔ ✔

Schade aan uw eigen auto die u zelfveroorzaakt heeft ✔ ✔

Alle andere schadeoorzaken, ook vandalisme ✔ ✔

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Nieuwwaarderegeling (bij totaal verlies van uw nieuwe auto) Tot 24 maanden 12 maanden + afschrijving 
tot 36e maand

Aanschafwaarderegeling (bij totaal verlies van uw 2e hands auto) Tot 12 maanden 
(als auto bij aan koop nog 

geen vijf jaar oud is)

✘

Vervangingswaarde (ANWB/Bovag+10%) ✔ ✔

Maximale cataloguswaarde € 100.000,- € 70.000,-

Schadeherstel via Aegon Schade Service

Eigen risico bij schadeherstel carrosserie € 0,- € 200,-

Eigen risico ruitvervanging € 75,- € 75,-

Eigen risico ruitreparatie € 0,- € 0,-

Gratis vervangend vervoer Aegon Schade Service ✔ ✔

Schadeherstel niet via Aegon Schade Service

Dekking bij schade aan carrosserie ✔ ✔

Eigen risico bij schadeherstel carrosserie € 500,- € 700,-

Eigen risico ruitvervanging Niet gedekt Niet gedekt

Eigen risico ruitreparatie Niet gedekt Niet gedekt

No Blameregeling

Geen terugval premiekorting bij aanrijding met fietsers en voetgangers 
zonder schuld. Wel terugval in het aantal schadevrije jaren

✔ ✔

Andere vergoedingen

Vervanging sloten/sleutels bij diefstal Volledige vergoeding  
vervanging sloten/ 
omcoderen sleutels

€ 500,-

Accessoires Meeverzekerd tot € 1.250,- Meeverzekerd tot € 1.250,-

Hulpverlening ongeval

Binnenland ✔ ✔

Taxiservice ✔ ✔

Buitenland ✔ ✔

Lege-accuservice Nederland voor elektrische auto’s ✔ ✘

Pechhulp

Pechhulp Europa (exclusief Nederland) ✔ ✔

Goed om te weten: is de dekking van de Autoverzekering Online op een bepaald onderdeel ruimer dan bij de Aegon 
Autoverzekering? Dan is bij schade de meest ruime dekking van toepassing (dus die van Auto Online). Verandert u iets? Koopt u 
bijvoorbeeld een nieuwe auto óf past u de dekking aan? Dan gaat u vanaf dat moment volledig over naar de voorwaarden van de 
Aegon Autoverzekering.



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

Aegon Rechtsbijstandverzekering is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. 
KvK 27085000.

Overzicht Bestuurder en Inzittenden & Ongevallenverzekering voor inzittenden
Had u de aanvullende Ongevallenverzekering voor Inzittenden? Vanaf de omzetting naar de Aegon Autoverzekering krijgt u een 
Bestuurder en Inzittendenverzekering. Met een ruimere en betere dekking voor dezelfde premie.

Bestuurder en Inzittendenverzekering   Ongevallenverzekering voor Inzittenden 
U bent verzekerd voor schade aan personen en spullen in de 
auto bij een ongeval. Er wordt gekeken naar de werkelijke 
schade bij een ongeval. Bij schade aan personen vergoeden wij 
maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden 
samen. Bij schade aan spullen vergoeden wij maximaal € 500,- 
per gebeurtenis. 

Wij keren eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit 
of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn 
vooraf vastgesteld. Bij blijvende invaliditeit hangt de hoogte 
van het bedrag af van de mate van invaliditeit. Wij vergoeden 
niet de werkelijk gemaakte kosten: in de meeste gevallen is de 
vergoeding lager. 


