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> Aegon Autoverzekering

Verschillenoverzicht
Met een allriskdekking bent u in alle gevallen verzekerd voor:
• Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
• letselschade en materiele schade aan anderen
• brand, diefstal, inbraak en joyriding en andere van buiten komende onheilen
• ruiten en andere glazen onderdelen (dak etc.), inclusief schade door glasscherven
• botsing met dieren en de gevolgschade hiervan 
• storm, hagel, overstroming, lawines 
• schade tijdens transport van uw auto 
• botsen, omslaan, aanrijding, slippen, te water raken en alle andere schadeoorzaken, ook vandalisme. 

De verschillen tussen onze drie varianten allriskdekkingen vindt u hieronder.

Aegon Autoverzekering 
Allrisk Basis

Aegon Autoverzekering 
Allrisk Compleet

Aegon Autoverzekering 
Allrisk Royaal

Vergoedingsregelingen
Allrisk verzekerd  

tegen een scherpe prijs
Aanbevolen voor auto’s  

tot 6 jaar oud
Meest complete service  

in de markt

Volledige nieuwwaardevergoeding  
bij nieuwe auto

� 24 maanden 36 maanden

U krijgt binnen (zie tabel) maanden na aankoop 
(en als uw auto niet ouder is dan 5 jaar) de 
aanschafprijs. Daarna de vervangingswaarde. 
Dit is de ANWB/Bovag koersprijs + 10%

� 12 maanden 24 maanden

Dagwaarde/vervangingswaarde  
(ANWB/BOVAG + 10%)

vervangingswaarde vervangingswaarde vervangingswaarde

Eigen risico bij totaalverlies en diefstal € 250,- € 150,- € 0,-

Schadeherstel door Aegon Schade Service

Eigen risico schadeherstel € 250,- € 0,- € 0,-

Volledige vergoeding � � �

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

Eigen risico ruitreparatie (sterretje) € 0,- € 0,- € 0,-

Gratis vervangend vervoer � � �

Gratis haal- en brengservice � � �

Vier jaar garantie op herstel � � �

Schadeherstel niet door Aegon Schade Service, bijvoorbeeld door eigen dealer of garage

Eigen risico schadeherstel � € 500,- € 0,-

Volledige vergoeding � � �

Eigen risico ruitvervanging � � € 0,-

Eigen risico ruitreparatie (sterretje) � � € 0,-
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Pechhulp

Binnen Nederland en woonplaats � � �

Pechhulp buitenland maximaal € 125,- 
bij noodhulp

maximaal € 125,- 
bij noodhulp

uitgebreid

Lege-accuservice voor electrische auto’s in 
Nederland

� � �

Overige vergoedingen

Vervanging sloten/sleutels bij diefstal tot € 500,- volledige vergoeding en 
omcoderen sleutels

volledige vergoeding en 
omcoderen sleutels

Accessoires gratis tot € 750,-
Optioneel te verhogen

tot € 1.250,-

gratis tot € 1.250,-
Optioneel te verhogen

tot € 2.500,-

gratis tot € 5.000,-
Optioneel te verhogen 

tot € 7.500,- voor auto’s 
met een cataloguswaar-
de tussen € 50.000,- en 

€ 100.000,-

Hulpverlening ongeval

In Nederland � � �

Taxiservice � � �

In het buitenland � � �

Hotelkosten buitenland � � �

Bonus/malus en schadevrije jaren

Bonusbeschermer / No-claimbeschermer � optioneel optioneel

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

� � �

Optionele aanvullingen
Schadeverzekering Bestuurder en Inzittenden
Voor schade bij een ongeval aan personen en spullen in de auto. Dit is een aanvullende dekking die o.a. letselrisico verzekert.
• Terwijl de auto deelneemt aan het verkeer; 
• Tijdens het in- en uitstappen; 
• Onderweg direct buiten de auto zoals bij pech of bij een tankstation. 

Ook verzekerd voor letselschade aan verzekerde en gezinsleden waarmee hij/zij samenwoont. Dit geldt bij een verkeersongeval in 
Nederland. 
• Als bestuurder of passagier met een andere personenauto die niet van verzekerde of een gezinslid is;
• Als passagier in het openbaar vervoer door een aanrijding of botsing.

Rechtsbijstandverzekering 
Rechtsbijstand voor de verzekerde en zijn/haar gezin. Niet alleen voor verkeersongevallen maar ook als er problemen zijn met de 
garage of dealer. Of als de aangekochte auto ooit gestolen blijkt te zijn. De verzekerde krijgt persoonlijk juridisch advies. 

Vind een schadehersteller in de buurt
www.aegon.nl/autoschade


