
Aegon Auto op Maat

S 
3

0
6

1
2

 f
  s

ep
te

m
be

r 
2

0
1

5

Productkenmerken
voor u als adviseur
Voor wie?
Bezitters van een zakelijke personen- of bestelauto eventueel in combinatie met een aanhanger.

Wat wordt verzekerd?
Het motorrijtuig zelf en optioneel de gewenste aanvullende modules. Voor elk motorrijtuig wordt een polis afgegeven inclusief gekozen 
modules.

Voordeel voor de zakelijke klant 
• Aantrekkelijk tarief met uitstekende voorwaarden

• Accessoires tot € 1.250,- gratis meeverzekerd

• Standaard 12 maanden nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,- (uit te breiden tot 36 maanden)

• Boven € 70.000,- is ook de nieuwwaarde mee te verzekeren tot 3 jaar

• Geen opslag voor termijnbetaling

• No Blame-No Claim regeling

• Uitgebreide pechservice in buitenland (bij uitgebreide casco)

• Gratis vervangende auto bij schadeherstel door een bij Aegon Schade Service erkend herstelbedrijf

• 5% extra premiekorting in combinatie met het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket voor particulieren of met het Aegon Zakenpakket voor 
zakelijke relaties

• Aegon aanbieding voor Voertuigvolgsysteem: 
de Lojack voor € 249,- exclusief btw, inclusief installatie en service-abonnement van 3 jaar. 
Voor meer info zie www.lojack.nl

• Aegon aanbieding voor een SCM/VbV startonderbreker met eigen autorisatie:  
tegen de speciale prijs van € 165,- exclusief btw wordt dit systeem geleverd en op locatie geïnstalleerd. 
Voor meer informatie zie www.mobilered.nl

Voordeel voor u 
Efficiënt digitaal zakendoen op de Intermediair Portal. Eenduidige voorwaarden voor alle te verzekeren motorrijtuigen. Maatwerk bieden 
aan uw relatie.



Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Aegon Auto op Maat 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.

www.aegon.nl

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

Type product
Autoverzekering met 1 polis per motorrijtuig. Voor personen-of bestelauto eventueel in combinatie met een aanhanger. Auto op Maat is 
modulair opgebouwd.

Modulaire opbouw 
Auto op Maat heeft de volgende modules: 

• Aansprakelijkheid en hulpverlening

• Cascodekking (Beperkt en Uitgebreid)

• Bestuurder en inzittenden

• Ongevallenverzekering voor in/opzittenden 

• Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen

• Transportverzekering zelf vervoerde zaken 

• Nieuwwaarderegeling 36 maanden

• Aanhangwagen casco

Twee basisvarianten voor personen- en bestelauto
Bij WA + beperkte casco en WA + uitgebreide casco kan uw relatie kiezen uit twee varianten: ‘Vrijheid’ en ‘Voordeel’.

Vrijheid
Uw relatie bepaalt zelf door welke garage de schade wordt gerepareerd. Aegon vergoedt 100% van de reparatiekosten, onder aftrek van het 
eigen risico. Alleen bij ruitherstel wordt geen eigen risico in rekening gebracht. Laat uw relatie de schade repareren door een bij Aegon Schade 
Service aangesloten herstelbedrijf, dan wordt het eigen risico verlaagd met € 150,- en bestaat recht op gratis vervangend vervoer. Bij 
ruitvervanging door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf wordt het eigen risico verlaagd naar € 75,-.

Voordeel
Uw relatie profiteert direct van extra korting op de premie. Ook wordt er geen eigen risico toegepast en uw relatie krijgt gratis vervangend 
vervoer. Schade wordt dan hersteld door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf. Glasschade wordt hersteld door 
een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf. Bij ruitvervanging geldt wel een eigen risico van € 75,- en is ruitreparatie 
(sterretje) gratis. Als uw relatie de reparatie door een niet bij Aegon Schade Service aangesloten bedrijf laat uitvoeren, wordt er naast het 
eigen risico van € 150,- een extra eigen risico van € 500,- in rekening gebracht. Bij herstel van ruitschade door een niet bij Aegon Schade 
Service aangesloten autoherstelbedrijf wordt de schade niet vergoed.

Contractduur
De eerste contracttermijn is 12 maanden. Na het verstrijken van de minimumduur is de verzekering dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van 1 maand.

Termijnbetaling
Voor maand-, kwartaal- en halfjaarbetaling van de premie worden geen extra kosten in rekening gebracht. Als Aegon de premie incasseert, 
is bij betaling per maand automatische incasso verplicht.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie over onder andere geldende eigen risico’s of een offerte aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met de  
afdeling acceptatie van Aegon Motorrijtuigen. We zijn bereikbaar via telefoon (088) 344 00 50 (optie 2 en dan optie 2) of per mail via 
motor@aegon.nl.

http://www.aegon.nl

