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Productinformatie
Belangrijke productkenmerken:
• allriskdekking op maat: keuze uit Basis, Compleet en Royaal;
• nieuwwaarderegeling van 24 maanden bij Allrisk Compleet en 36 maanden bij Allrisk Royaal;
• aanschafwaarderegeling van 12 maanden bij Allrisk Compleet en 24 maanden bij Allrisk Royaal;
• vervangingswaarderegeling (ANWB/BOVAG +10%) in plaats van dagwaarde;
• uitgebreide pechhulp bij de dekking Allrisk Royaal;
• bonuskorting tot 80%;
• instapkorting 50%;
• lege-accuservice voor elektrisch aangedreven personenauto’s bij Allrisk Compleet en Allrisk Royaal;
• geen eigen risico bij Aegon Schade Service, behalve bij Allrisk Basis (€ 250,-);
• vier jaar garantie op herstel via Aegon Schade Service;
• haal- en brengservice.

Nieuwwaarderegeling
Met de nieuwwaarderegeling betalen wij de prijs van de verzekerde auto naar model, type, uitvoering en opties af fabriek, zoals 
vermeld in de laatste bekende prijslijst van de fabrikant/importeur. Let op: deze regeling geldt alleen als u de eerste eigenaar 
van de auto bent.

Aanschafwaarderegeling
Met de aanschafwaarderegeling betalen wij de aanschafprijs van de auto terug. Deze regeling geldt als de auto niet nieuw is 
gekocht en de auto nog geen vijf jaar oud was. Let op: deze regeling geldt niet voor geïmporteerde auto’s.

Vervangingswaarderegeling
Met de vervangingswaarderegeling betalen we de prijs waarmee dezelfde auto kan worden gekocht (hetzelfde merk, type, 
bouwjaar, aantal kilometers). Dit doen we door de ANWB/BOVAG koerslijst te gebruiken en daar 10% bij op te tellen.

Lege-accuservice elektrisch aangedreven personenauto
Voor elektrisch aangedreven auto’s (100% elektrisch) bieden we hulp als de klant met een lege accu in Nederland stil komt te 
staan. Wij zorgen er voor dat de auto in ieder geval naar de dichtstbijzijnde (snel-) laadpaal wordt gebracht. Of in overleg met de 
alarmcentrale naar een andere plek als dat niet mogelijk is.

Dit doen wij:
• niet vaker dan drie keer per verzekeringsjaar,
• en alleen als er geen beroep kan worden gedaan op een andere hulpverleningsservice.

Deze dekking bieden we standaard aan op de Allrisk Compleetdekking. Op de Allrisk Royaaldekking is de ruimere dekking van de 
pechhulpservice ook van toepassing op elektrische auto’s.

Algemene acceptatierichtlijnen
• Leeftijd verzekeringnemer vanaf 18 t/m 80 jaar.
• Cataloguswaarde t/m € 100.000,-.
• Particuliere personenauto’s (dus geen zakelijke motorrijtuigen en geen bestelauto’s etc.).

Tweede gezinsauto
De tweede gezinsauto kan worden meeverzekerd met dezelfde bonus/maluskorting als de eerste auto.

Hulpverlening
We bieden recht op hulpverlening bij een ongeval, brand, diefstal of een ander plotseling van buiten komend onheil in Nederland 
of het buitenland. Ook als er alleen sprake is van een WA-dekking.

Pechhulp
Er bestaat ook recht op hulpverlening bij pech in het buitenland als er sprake is van een Allriskdekking. Op de Allrisk 
Royaaldekking is de dekking nog uitgebreider en wordt ook pechhulp in Nederland (inclusief woonplaats) verleend.
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Overzicht Dekkingen
• WA
• WA-Extra
• Allrisk

 - Allrisk Basis
 - Allrisk Compleet
 - Allrisk Royaal

• Bonusbeschermer
• Bestuurder en Inzittenden
• Rechtsbijstand
• Hulpverlening

De WA-Extradekking dekt een aantal risico’s zoals ruitschade, diefstal en brand maar bijvoorbeeld geen schade door 
aanrijdingen.

Allrisk Basis dekt wel aanrijdingen maar de schade wordt altijd gerepareerd via Aegon Schade Service. De Allrisk Basisdekking 
heeft geen nieuwwaarderegeling.

Allrisk Compleet is een uitgebreide dekking en biedt een twee jaar nieuwwaarde voor nieuwe auto’s en 12 maanden 
aanschafwaarderegeling voor tweedehands auto’s.

Allrisk Royaal is de meest uitgebreide dekking en biedt naast drie jaar nieuwwaarde, twee jaar aanschafwaarderegeling, een 
uitgebreide No Blamedekking en een pechhulpservice in Nederland (inclusief woonplaats) en Europa. De No Blamedekking houdt 
in dat er geen terugval is in premiekorting als de klant geen schuld heeft aan de schade.
Let op: de klant valt wel terug in het aantal schadevrije jaren.
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WA
Voor particuliere personenauto’s:
• met een maximum gewicht van 2.500 kg.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen die de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen stelt.
• Standaard verzekerd bedrag € 2.500.000,- voor materiële schade en € 6.070.000,- voor letselschade.
• Schade aan de particuliere bezittingen van de passagiers, exclusief bestuurder.
• Het WA-risico van een aanhangwagen is gratis meeverzekerd zolang deze nog niet is losgekoppeld en veilig buiten het 

verkeer tot stilstand is gekomen.
• Waarborgsom (Cautie) tot € 50.000,-.
• Ruime sistercarclausule, geen beperkingen aan de locatie van de aanrijding.
• Schade aan de bekleding door het vervoeren van gewonde personen.

WA-Extra
Voor particuliere personenauto’s:
• met een oorspronkelijke cataloguswaarde t/m € 100.000,-.

Wat is verzekerd?
• Brand, ontploffing, kortsluiting. Ook als dat door de auto zelf komt.
• Diefstal, inbraak en joyriding, of een poging hiertoe.
• Oplichting/verduistering.
• Breuk of beschadiging van een ruit. Met beschadiging worden barsten, sterretjes en putjes bedoeld.  

Breuk of beschadiging aan een glazen dakraam of een panoramadak valt hier niet onder.
• Schade aan uw auto door glasscherven van de autoruit of glazen dak.
• Storm (windkracht 7 of hoger).
• Hagel.
• Blikseminslag.
• Natuurrampen zoals een lawine of overstroming.
• Botsing met vogels en loslopende dieren en eventueel de gevolgschade hiervan.
• Transport per boot, trein en vliegtuig.
• Rellen.
• Luchtvaartuigen (bijvoorbeeld een vliegtuig of een luchtballon) of voorwerpen die daaruit vallen.

Eigen risico
Schadeherstel via een bij Aegon Schade Service aangesloten herstelbedrijf
• € 0,- eigen risico; 
• € 75,- ruitvervanging;
• € 0,- eigen risico bij ruitreparatie.

Schade wordt hersteld door een andere hersteller of wordt niet hersteld
• € 500,- eigen risico; 
• ruitvervanging en ruitreparatie wordt niet vergoed;
• € 250,- eigen risico bij totaalverlies van uw eigen auto.

Schadevergoeding
Bij totaalverlies betalen we op basis van de vervangingswaarde ( ANWB/ Bovag +10%).

Accessoires
Tot € 750,- meeverzekerd.



Productinformatie Aegon Autoverzekering 4

Allrisk Basis
Voor particuliere personenauto’s:
• met een oorspronkelijke cataloguswaarde t/m € 100.000,-. 

Voor wie?
Voor klanten die hun oudere auto ook allrisk willen verzekeren en niet teveel premie willen betalen.

Belangrijke kenmerken
• Geen nieuwwaarderegeling maar vergoeding op basis van vervangingswaarde (ANWB/Bovag+10%).
• Standaard € 250,- eigen risico.
• Schadeherstel alleen via Aegon Schade Service.

Wat is verzekerd?
• Alle schades die ook gedekt zijn onder de WA-Extradekking.
• Alle plotselinge en onvoorziene schade aan de auto, het maakt niet uit hoe die schade ontstaan is. Dus bijvoorbeeld ook 

schade door aanrijdingen (ook eigen schuld), het tanken van een verkeerde brandstof en vandalisme.

Als de auto via Aegon Schade Service wordt hersteld:
• betalen wij de reparatiekosten direct aan de reparateur;
• geldt een eigen risico van € 250,-;
• geldt een eigen risico van € 75,- bij ruitvervanging;
• geldt er geen eigen risico bij ruitreparatie (sterretje);
• krijgt de klant vier jaar garantie op de reparatie;
• krijgt de klant een gratis leenauto via Aegon Schade Service;
• haal- en brengservice.

Als de klant naar een andere reparateur gaat of de schade niet laat repareren
• Dan betalen wij de schade niet;
• € 250,- eigen risico bij totaalverlies van uw eigen auto. 

Pechhulp
• In het buitenland tot € 125,- langs de weg.

Accessoires
• Tot € 750,- meeverzekerd.
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Allrisk Compleet
Voor particuliere personenauto’s:
• met een oorspronkelijke cataloguswaarde t/m € 100.000,-. 

Voor wie?
Voor klanten die kiezen voor de beste prijs/kwaliteit.

Belangrijke kenmerken
• 24 maanden nieuwwaarde voor nieuwe auto’s.
• 12 maanden aanschafwaarde voor occasions (tot 60 maanden).
• Geen dagwaarde maar vergoeding op basis van vervangingswaarde (ANWB/Bovag+10%).
• Lege-accuservice elektrisch aangedreven auto’s.

Wat is verzekerd?
• Alle schades die ook gedekt zijn onder de WA-Extradekking.
• Alle plotselinge en onvoorziene schade aan de auto. 
• Eigen gebrek.

Als de auto via Aegon Schade Service wordt hersteld:
• betalen wij de reparatiekosten direct aan de reparateur;
• geldt er geen eigen risico;
• geldt een eigen risico van € 75,- bij ruitvervanging;
• geldt er geen eigen risico bij ruitreparatie (sterretje);
• krijgt de klant vier jaar garantie op de reparatie;
• haal- en brengservice;
• krijgt de klant een gratis leenauto via Aegon Schade Service.

Als de klant naar een andere reparateur gaat of de schade niet laat repareren
• Geldt er een eigen risico van € 500,-.
• Vergoeden we niet ruitreparatie of ruitvervanging.
• € 250,- eigen risico bij totaalverlies van uw eigen auto. 

Pechhulp
• In het buitenland tot € 125,- langs de weg.
• In Nederland voor elektrische auto’s met een lege accu buiten de woonplaats.

Accessoires
• Tot € 1.250,- meeverzekerd.
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Allrisk Royaal
Voor particuliere personenauto’s:
• met een oorspronkelijke cataloguswaarde t/m € 100.000,-. 

Voor wie?
Voor klanten die kiezen voor service en kwaliteit.

Belangrijke kenmerken
• 36 maanden nieuwwaarde voor nieuwe auto’s.
• 24 maanden aanschafwaarde voor occasions (tot 60 maanden).
• Geen dagwaarde maar vergoeding op basis van vervangingswaarde (ANWB/Bovag+10%).
• Uitgebreide pechhulp door heel Europa en inclusief eigen woonplaats (ook voor elektrische auto’s).
• No Blameregeling: geen terugval in premiekorting bij een schadeclaim zonder schuld van de verzekerde. Wel terugval in het 

aantal schadevrije jaren.
• Concierge Service.
• Onderweg Service: technische hulplijn.

Wat is verzekerd?
• Alle schades die ook gedekt zijn onder de WA-Extradekking.
• Alle plotselinge en onvoorziene schade aan de auto.
• Eigen gebrek.

Als de auto via Aegon Schade Service wordt hersteld:
• betalen wij de reparatiekosten direct aan de reparateur;
• geldt er geen eigen risico;
• geldt geen eigen risico bij ruitvervanging;
• geldt er geen eigen risico bij ruitreparatie (sterretje);
• krijgt de klant vier jaar garantie op de reparatie;
• haal- en brengservice;
• krijgt de klant een gratis leenauto via Aegon Schade Service.

Als de klant naar een andere reparateur gaat of de schade niet laat repareren
• Geldt er geen eigen risico.
• Geldt geen eigen risico bij ruitvervanging.
• Is er geen eigen risico bij ruitreparatie( sterretje).

Pechhulp
• Zeven keer per jaar recht op hulp, vijf keer per jaar in de eigen woonplaats en maximaal twee keer per jaar in het buitenland.
• Ook voor elektrisch aangedreven auto’s.
• Inclusief vervangend vervoer en hotelkosten.
• Taxikosten. (Zie de voorwaarden voor de verschillende maximeringen van deze kosten).

Accessoires
• Tot € 5.000,- meeverzekerd.

Extra services:
Conciërge Service
U kunt onderweg in de auto een beroep doen op de Conciërge Service. Of het nu is om, een restaurant te reserveren, de 
dichtstbijzijnde opticien te vinden, een afspraak te maken bij de kapper of een telefoonnummer van een bedrijf te laten 
opzoeken. De Conciërge regelt het allemaal voor u. 

Om gebruik te maken van de Conciërge Service belt u +31883440000

Onderweg Service  
Iedereen kent het: de auto maakt een raar geluid, er gaat plotseling een lampje branden op het dashboard, hoe moet ik ook 
alweer motorolie of koelvloeistof bijvullen, is het aantal mm rubber op mijn banden nog wel toereikend voor mijn zomervakantie, 
hoe leg ik sneeuwkettingen op mijn banden. Wat te doen? Het onderhoudsboekje erbij zoeken en kijken wat daar staat? Met de 
Onderweg Service van Aegon hoeft dat niet meer. Onze hulpverleners van de afdeling Voertuig Hulpverlening helpen u direct 
zodat u onbezorgd uw reis kan voortzetten. 

Om gebruik te maken van de Onderweg Service belt u +31883440000
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Overige modules
Bonusbeschermer
Met deze verzekering kan één keer per jaar een schuldschade worden geclaimd. Zonder dat de premie hoger wordt. De bonus/
maluskorting blijft het jaar erna hetzelfde. Het aantal schadevrije jaren passen we bij het claimen van een schade wel aan.

Bestuurder en Inzittenden
Met de Bestuurder en Inzittendenverzekering ontvangen zowel de bestuurder als de passagiers van de verzekerde auto na 
een verkeersongeval een vergoeding die gelijk staat aan de werkelijk opgelopen schade, als er geen andere verzekering of 
voorziening is die de schade vergoedt. Het maakt hierbij niet uit wie er schuld heeft aan het ongeval. Verder is er dekking voor 
letselschade in Nederland bij een verkeersongeval in het openbaar vervoer, of als u zich tijdens het ongeval in een auto bevindt 
die niet van u of van een gezinslid is.

Bij overlijden en letsel kan de financiële impact groot zijn. De module Bestuurder en Inzittendenverzekering geeft een 
vergoeding tot maximaal € 2.500.000,- en biedt bij een verkeersongeval onder andere een vergoeding voor:

Schade door letsel
• De medische kosten die niet door uw zorgverzekering zijn gedekt;
• De inkomsten die u verliest als u niet meer kunt werken;
• De kosten van hulp in en buiten uw woning;
• Smartengeld.

Overlijdensschade
Komt de bestuurder of passagier te overlijden door een verkeersongeval? Dan biedt de Bestuurder en Inzittendenverzekering 
dekking zoals omschreven in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld voor de kosten van de uitvaart.
 
Schade aan particuliere eigendommen
Daarnaast biedt de Bestuurder en Inzittendenverzekering dekking voor schade aan spullen die op of aan het lichaam worden 
gedragen (bijvoorbeeld kleding en sieraden) en voor schade aan spullen die met uw auto worden vervoerd. Bij schade aan 
particuliere eigendommen wordt maximaal € 500,- per gebeurtenis uitgekeerd.

Rechtsbijstand 
De klant krijgt persoonlijk juridisch advies en onze juristen nemen het werk uit handen.

De verzekerde kosten voor een externe hulpverlener zoals een advocaat zijn gemaximeerd. De eerste € 5.000,- vergoeden wij 
helemaal. De externe kosten boven € 5.000,- vergoeden wij voor 75%. Wij vergoeden echter nooit meer dan € 12.500,-.

Wat is verzekerd?
Verhaalsrechtsbijstand
• Schade ontstaan door een verkeersongeval waarbij het motorrijtuig was betrokken.
• Een van buiten komend onheil waarbij het motorrijtuig was betrokken en beschadigd.
• Het verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is

Strafrechtsbijstand
• Bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf waarbij het motorrijtuig was betrokken en de verzekerde is gedagvaard.
• Het verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is.

Waarborgsom/zekerheidstelling
• Als er sprake is van een gedekte strafzaak en er is sprake van een opgelegde vrijheidsbeperking of een beslag op het 

motorrijtuig door een buitenlandse overheid.
• Een waarborgsom van € 25.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
• Het verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is.

Teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen motorrijtuig (door een overheidsinstantie)
• Rechtsbijstand bij verzoeken tot teruggave van:

 - een inbeslaggenomen rijbewijs;
 - een inbeslaggenomen kentekenbewijs of kentekencard..

• Inbeslagname van het verzekerde motorrijtuig.
• Het verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is met 

uitzondering van de niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee.
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Revindicatie
• Hierbij kan verzekerde zowel eisende als verwerende partij zijn.
• Het verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is met 

uitzondering van de niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Contractsrechtsbijstand
• Rechtsbijstand bij juridische geschillen.
• Aankoop, waarbij wel BOVAG-garantie is vereist bij een tweedehands aankoop.
• Onderhoud.
• Reparatie of revisie.
• Geldt alleen als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in een van de landen van de EU.

Bonus/malusladder
De bonus/malusladder is vernieuwd. Er is een aparte tabel voor schadevrije jaren. De instapkorting is 50% en de maximale 
korting is 80%.

Bonus/malustabel 
Bonus/malus-
trede

Percentage  
Korting

Bij geen schade 
gaat u naar trede

Bij 1 schade  
gaat u naar trede

Bij 2 schaden  
gaat u naar trede

Met 3 schaden  
gaat u naar trede

21 80% 21 16 11 6

20 79% 21 15 10 5

19 78% 20 14 9 4

18 77% 19 13 8 3

17 76% 18 12 7 2

16 75% 17 11 6 1

15 73% 16 10 5 1

14 71% 15 9 4 1

13 69% 14 8 3 1

12 67% 13 7 2 1

11 65% 12 6 1 1

10 62% 11 5 1 1

9 59% 10 4 1 1

8 56% 9 3 1 1

7 53% 8 2 1 1

6 50% 7 1 1 1

5 40% 6 1 1 1

4 30% 5 1 1 1

3 20% 4 1 1 1

2 10% 3 1 1 1

1 0% 2 1 1 1
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Het aantal zuivere schadevrije jaren wordt door ons op het polisblad vermeld. In de tabel is terug te vinden wat het aantal 
schadevrije jaren is met of zonder schade. 

Tabel schadevrije jaren
Aantal schadevrije 
jaren

Aantal schadevrije jaren in volgend verzekeringsjaar

zonder schade met 1 schade met 2 schaden met 3 schaden met 4 schaden

15 en meer +1 10 5 0 -5

14 15 9 4 -1 -5

13 14 8 3 -2 -5

12 13 7 2 -3 -5

11 12 6 1 -4 -5

10 11 5 0 -5 -5

9 10 4 -1 -5 -5

8 9 3 -2 -5 -5

7 8 2 -3 -5 -5

6 7 1 -4 -5 -5

5 6 0 -5 -5 -5

4 5 -1 -5 -5 -5

3 4 -2 -5 -5 -5

2 3 -3 -5 -5 -5

1 2 -4 -5 -5 -5

0 1 -5 -5 -5 -5

-1 0 -5 -5 -5 -5

-2 -1 -5 -5 -5 -5

-3 -2 -5 -5 -5 -5

-4 -3 -5 -5 -5 -5

-5 -4 -5 -5 -5 -5

Alarmeisen
Verzekert u één van onderstaande auto’s, dan moet deze voorzien worden van één van de volgende 
diefstalbeveiligingssystemen:
• Startonderbreker met een eigen autorisatie */***
• Alarmsysteem *
• Alarmsysteem met hellingshoekdetectie * 
• Voertuigvolgsysteem *
• Terugvindsysteem **
• LoJack

Dit geldt voor auto’s tot vijf jaar en een cataloguswaarde van:
• € 25.000,- tot € 50.000,- (alleen in de categorie ‘diefstalgevoelige auto’s’)
• € 50.000,- tot € 70.000,-

Verzekert u auto’s met een cataloguswaarde van € 70.000,- tot € 100.000,- en jonger dan vijf jaar, dan moeten de auto’s zijn 
voorzien van:
• LoJack of Voertuigvolgsysteem * of Terugvindsysteem **, en
• Alarmsysteem met hellinghoekdetectie *
Voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf € 70.000,- die vijf jaar of ouder zijn geldt dat deze van één van bovengenoemde 
systemen voorzien moeten worden.

Voor auto’s met een cataloguswaarde van € 100.000,- en hoger neemt u contact op met Aegon.

* Goedgekeurd volgens het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging door een erkende instantie (bijvoorbeeld KIWA-SCM).
** Goedgekeurd volgens klasse TV01 van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging door een erkende instantie (bijvoorbeeld KIWA-
SCM).
*** Voor elektrische en hybride auto’s wordt de KIWA-SCM goedgekeurde startonderbreker met een eigen autorisatie niet als 
een geldig diefstalbeveiligingssysteem erkend en vervalt deze optie.
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Diefstalgevoelige auto’s
Sommige merken en typen behoren tot de categorie ‘diefstalgevoelige auto’s’. Daarom gelden onze beveiligingseisen ook 
voor deze auto’s, bij een cataloguswaarde vanaf € 25.000,-. De selectie van diefstalgevoelige auto’s is doorlopend aan 
verandering onderhevig. Aegon maakt hierbij onder andere gebruik van informatie vanuit het Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit (LIV).  

Voor de meest actuele alarmeisen verwijzen wij u daarom voortaan naar het Aegon Intermediair Portal. Bij het maken van een 
premieberekening van de Aegon Autoverzekering krijgt u daar (indien van toepassing) voortaan direct te zien of de te verzekeren 
auto van beveiliging moet worden voorzien. 

Poliskosten
€ 5,- (excl. assurantiebelasting) voor aanvragen en alle wijzigingen.

Termijnbetaling
Voor premiebetalingen per maand, kwartaal, halfjaar rekenen wij geen extra kosten. Als wij de premie incasseren is bij 
maandbetaling automatische incasso verplicht.

Contracttermijn
In het eerste verzekeringsjaar kan de verzekering aan het einde van het verzekeringsjaar worden beëindigd. Na het eerste 
verzekeringsjaar is de verzekering direct opzegbaar.  

Provisie
WA     20%
WA-Extra    20%
Allrisk Basis   20%
Allrisk Compleet  20%
Allrisk Royaal   20%
Voor alle modules   20%
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Wanneer is uw klant 
niet verzekerd?
In onder andere de volgende situaties geldt dat wij nooit schade vergoeden:
• De schade is ontstaan door een gebeurtenis voor de ingangsdatum van de verzekering;
• Bij het afsluiten van de verzekering of bij het melden van de schade heeft de verzekeringnemer opzettelijk verkeerde 

informatie gegeven of de verzekeringnemer heeft belangrijke informatie achtergehouden;
• De verzekeringnemer of een verzekerde wil niet meewerken bij de afhandeling van de schademelding, waardoor onze 

belangen worden geschaad;
• De verzekeringnemer heeft de premie niet betaald.

En wij vergoeden geen schade als deze is ontstaan:
• met opzet van een verzekerde of veroorzaakt met toestemming van de verzekeringnemer;
• door een bestuurder die geen toestemming van de verzekeringnemer had om met de auto te rijden;
• als de personenauto niet op de naam van de verzekeringnemer of op de naam van de inwonende partner stond en dit niet 

aan ons is doorgegeven;
• terwijl de personenauto anders wordt gebruikt dan de verzekeringnemer bij de aanvraag heeft opgegeven (bijvoorbeeld 

wanneer de personenauto wordt gebruikt als taxi, voor verhuur of leasing, of om rijlessen te geven);
• als de personenauto bedrijfsmatig wordt gebruikt;
• terwijl de bestuurder niet bevoegd was om te rijden, bijvoorbeeld omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs had of een 

rijontzegging had.

In de polisvoorwaarden kunt u de volledige lijst met alle uitsluitingen terugvinden.
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Alle dekkingen op een rij
 Aegon Autoverzekering

Dekkingen WA WA-Extra  Allrisk Basis Allrisk Compleet Allrisk Royaal

Schade die uw klant veroorzaakt aan anderen

Letselschade en materiele schade 
aan anderen � � � � �

Schade aan de eigen auto van uw klant

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 de eigen auto van uw 
klant die zelf veroorzaakt is � � � � �

Alle andere schadeoorzaken, ook 
vandalisme � � � � �

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Nieuwwaarderegeling (bij totaal-
verlies van de nieuwe auto) � � � tot 24 maanden tot 36 maanden

Aanschafwaarderegeling (bij totaal-
verlies van de 2e hands auto) � � �

tot 12 maanden 
(als auto bij aan-
koop nog geen 
vijf jaar oud is)

tot 24 maanden 
(als auto bij aan-
koop nog geen 
vijf jaar oud is)

Vervangingswaarde  
(ANWB/Bovag+10%) � � � � �

Schadeherstel via Aegon Schade Service

Eigen risico bij schadeherstel  
Aegon Schade Service � € 0,- € 250,- € 0,- € 0,-

Eigen risico ruitvervanging � € 75,- € 75,- € 75,- € 0,-

Eigen risico ruitreparatie � € 0,- € 0,- € 0,- € 0,-

Gratis vervangend vervoer  
Aegon Schade Service � � � � �

Schadeherstel Niet Aegon Schade Service

Vergoeding (volledig of deels) � 100% niet gedekt 100% 100%

Eigen risico herstel � € 500,- niet gedekt € 500,- € 0,-

Eigen risico ruitvervanging � niet gedekt niet gedekt niet gedekt € 0,-

Eigen risico ruitreparatie � niet gedekt niet gedekt niet gedekt € 0,-



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

Aegon Autoverzekering 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.

Dekkingen WA WA-Extra  Allrisk Basis Allrisk Compleet Allrisk Royaal

No Blameregeling

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

� � � � �

Geen terugval premiekorting door 
vandalisme, wel terugval in het 
aantal schadevrije jaren

� � � � �

Geen terugval premiekorting bij 
schade door een onbekende  
dader (bijvoorbeeld als de dader 
doorrijdt na een aanrijding). Wel 
terugval in het aantal schadevrije 
jaren

� � � � �

Andere vergoedingen

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

volledige vergoe-
ding vervanging 
sloten/omcode-

ren sleutels

volledige vergoe-
ding vervanging 
sloten/omcode-

ren sleutels

Bonusbeschermer � � � optioneel optioneel

Accessoires � Meeverzekerd 
tot € 750,-

Meeverzekerd 
tot € 750,-

Meeverzekerd 
tot € 1.250,-

Meeverzekerd 
tot € 5.000,-

Hulpverlening ongeval

Binnenland � � � � �
Taxiservice � � � � �
Buitenland � � � � �
Hotelkosten buitenland � � � � �

Pechhulp

Woonplaats � � � � �
Nederland � � � � �
Europa � � € 125,-  

langs de weg
€ 125,-  

langs de weg �

Lege-accuservice Nederland  
voor elektrische auto’s � � � � �

Extra service

Onderweg Service � � � � �


