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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden.

EVM KA 2022-01 VP KA-EVM 085-05 2019-01

Dekkingsgebied Groene kaart. Maar niet Iran en Azerbeidzjan. Groene kaart. Maar niet Iran.

Hulpverlening na ongeval:  

bij uitval bestuurder 

Nee Ja

No-claimladder Terugval in treden:

- 1 schade: 5

- 2 schaden: 11

- ≥ 3 schaden: 17

Terugval in treden:

- 1 schade: 5

- 2 schaden: 11

- ≥ 3 schaden: 18

Nieuwwaarderegeling Maximum nieuwwaarde bij Keuze

Nieuwaarde 5 jaar is 110% van verzekerd bedrag. 

Maximum nieuwwaarde bij Keuze

Nieuwaarde 5 jaar is 125% van verzekerd bedrag.

Zonneluifel Volgt de dekking van de kampeerauto:

- Casco Beperkt of Casco Allrisk,

- Casco Allrisk: 

- Standaard 3 jaar nieuwwaarde verzekerd, maar geen vaste afschrijving.

- Mogelijkheid voor keuzedekking voor 5 jaar nieuwwaarde. 

- Standaard 3 jaar aankoopwaarde voor tweedehands zonneluifels.

- Geen verschil in dekking tussen Casco Beperkt of Casco Allrisk.

-  Vergoeding:  

- tot en met 36 maanden nieuwwaarde, 

- ouder dan 36 maanden dagwaarde.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen Dekkingsvarianten:

- Verhaalservice: materiële schade;

-  Basis: verhaal materiële én personenschade + geschil over vergoeding + strafzaak 

met betrekking tot verhaal;

- Uitgebreid: Basis + geschil over koop, bezit, onderhoud, reparatie en bij strafzaak.

Dekkingsvarianten:

- Verhaalservice-extra is gelijk aan Basis a.s.r.

- Rechtsbijstand is gelijk aan Uitgebreid a.s.r.

Schade Inzittenden De vergoeding van affectieschade is opgenomen in de voorwaarden:

- bij letselschade: voor de naasten;

- bij overlijden: voor de nabestaanden.

Geen dekking voor affectieschade

Bereddingskosten Dreigt er een plotselinge en directe schade aan anderen of hun spullen te ontstaan? 

En neemt u maatregelen om die schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor maakt. Maar alleen als de direct dreigende 

schade gedekt is op deze verzekering.

Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die u gebruikt bij het nemen van maatregelen 

om schade te voorkomen? Ook die schade vergoeden wij.

Niet in voorwaarden opgenomen

Terrorisme Tekst terrorisme is uitgebreider in de voorwaarden opgenomen in plaats van 

verwijzing naar www.terrorismeverzekerd.nl

Schade door terrorisme

6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens het Protocol afwikkeling claims van 

de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De 

volledige tekst van dit Protocol vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl of op onze 

website. Of bel ons voor een papieren versie.

http://www.terrorismeverzekerd.nl

