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Productkenmerken Particuliere Autoverzekering 

 

Verzekerden  

Verzekerd zijn: 

• De verzekeringnemer (als particulier).  

• De houder van de verzekerde auto   

• De inzittenden die in de auto meerijden.  

• Degene die met toestemming van de eigenaar de auto bestuurt 

• De werkgever van de genoemde personen indien deze wettelijk aansprakelijk is.  

 

Basisdekkingen 

Keuze uit een van de volgende drie basisdekkingen; 

• Hulpverlening na een ongeval in binnen- en buitenland 

• Wettelijke Aansprakelijkheid  

• Wettelijke Aansprakelijkheid + Beperkt Casco   

• Wettelijke Aansprakelijkheid + Volledig Casco . 
 

 

Wettelijke Aansprakelijkheid  

De WA dekking verzekert de volgende schades:     

• Schade die met of door de verzekerde auto, wordt toegebracht aan andere personen of 

zaken van derden.  

• Schade aan particuliere eigendommen van inzittenden in de auto, als de auto zelf ook 

schade heeft opgelopen.  

• Schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden door een aanhangwagen, caravan, 

vouwwagen, fietsendrager of ander voer- of werktuig gekoppeld aan de auto.   

 

Inclusief de volgende extra kosten:  

• Schade toegebracht met de verzekerde auto aan een andere auto in het bezit van de 

verzekeringnemer.   

• Schade aan de bekleding van de verzekerde auto door het onverplicht en onbetaald 

vervoeren van gewonde personen door het verlenen van hulp.  

• Borgsom die in het buitenland betaald moet worden tot een maximum van € 50.000.   

• Schade veroorzaakt met een vervangende auto bij reparatie en onderhoud.   

• Kosten van een rechtszaak als de verzekeringnemer in een rechtszaak aansprakelijk wordt 

gesteld voor een schade die met de auto is veroorzaakt.  
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WA + Beperkt Casco  

De WA + Beperkt Casco dekking verzekert o.a. de volgende schades:    

De WA dekking, +  

• Schade direct veroorzaakt door natuurrampen, zoals hagel, storm, blikseminslag, 

overstroming, aardverschuiving, lawines, aardbeving en vulkaanuitbarsting.  

• Schade door diefstal, inbraak of joyriding of poging hiertoe.  

• Herstel of vervanging van een ruit door breuk, scheuren of beschadiging van een ruit. Het 

herstel of vervanging van een ruit van het panorama-dak is bij breuk of beschadiging ook 

verzekerd. Krassen zijn niet verzekerd.  

• Schade ontstaan bij transport van de auto per trein, boot of vliegtuig.  

• Schade ontstaan door relletjes.  

• Schade ontstaan door vallen van (onderdelen van) luchtvaartuigen.  

 

Inclusief de volgende extra kosten: 

• Diefstal van de autosleutels (tot een maximum van € 500).   

• Schade aan een vervangende auto bij reparatie of onderhoud.  

 

WA + Volledig Casco 

De WA + Volledig Casco dekking verzekert de volgende schades:    

De WA-dekking, + Beperkt Casco, + 

• Schade veroorzaakt aan de verzekerde auto door elke andere van buitenkomende 

plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.  

• De gevolgen van eigen gebrek aan de verzekerde auto.  

• Schade aan de verzekerde auto door een ongeluk/aanrijding, ook als dit de eigen schuld 

van de bestuurder is.  

• Parkeerschade.  

• Schade door slippen, omslaan of te water raken. 

• Schade door vandalisme. 
 

 

Aanvullende dekkingen 

Naast de standaarddekking is het ook mogelijk om mee te verzekeren: 

 

1. Schadeverzekering voor Inzittenden 

De Schadeverzekering voor Inzittenden biedt dekking voor de financiële gevolgen van 

materiële en letselschade die de bestuurder en de inzittenden van de verzekerde auto 

oplopen bij een verkeersongeval. Het verzekerd bedrag is € 1.000.000,- per gebeurtenis 

voor alle verzekerden tezamen.   

 

2. Pechhulp 

• Pechhulp binnen Nederland inclusief eigen woonplaats.  

• Pechhulp in het buitenland.  
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• Alleen mogelijk voor auto’s niet ouder dan 15 jaar in combinatie met Beperkt Casco of  

Volledig Casco dekking.  

 

3. Uitbreiding nieuwwaarderegeling naar 3 jaar (in plaats van 1 jaar)   

Deze  dekking en mogelijk indien verzekeringnemer de eerste eigenaar van de auto is en 

de auto:     

• Is niet ouder dan één jaar;   

• Is bij een Nederlandse dealer gekocht;   

• Is niet geïmporteerd; en  

• Heeft een cataloguswaarde tot € 100.000.  

 

4. Uitbreiding aanschafwaarderegeling naar 3 jaar (in plaats van 1 jaar)    

Deze dekking is mogelijk indien de auto tweedehands is gekocht bij een erkende BOVAG 

of merkdealer en de auto:   

• Is niet ouder dan zes jaar op het moment van sluiten van de verzekering en niet langer 

dan één jaar geleden door verzekeringnemer aangeschaft; en  

• Is niet geïmporteerd, en  

• Heeft een aanschafwaarde tot € 75.000.  

 

5. Vrije reparatiekeuze  

• Wij werken samen met een aantal schadeherstelbedrijven.   

• Als de verzekerde geen gebruik wenst te maken van onze partners kan hij kiezen voor 

de Vrije reparatie keuze.  

• Dan kan hij de auto bij een hersteller naar eigen keuze laten repareren zonder dat er 

sprake is van een verhoogd eigen risico. 

 

6. Hond aan boord 

Verzekerd is/zijn: 

• De eigen hond(en) van de verzekeringnemer die gewond raken of gedood worden bij 

een ongeval met de auto waar de verzekerde bij betrokken is.  

• De volgende kosten worden vergoed:  

• Behandelingskosten tot EUR 3.500,-.   

• Kosten voor het verblijf in het dierenasiel/dierenpension gedurende maximaal 7 

dagen tot maximaal EUR 50,- per dag.  

• Begrafeniskosten tot maximaal EUR 350,-.     
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Schadeherstel via aangesloten herstellers    

Open Claims 

• Schadeherstel via geselecteerde herstelbedrijven (Open Claims) 

• Herstel door ervaren en gerenommeerde bedrijven  

• Hoge klanttevredenheid.  

 

Voordelen voor de verzekeringnemer:  

• Vervangend vervoer tijdens de reparatie; 

• Geen (standaard) eigen risico bij herstel via Open Claims;  

• Een haal- en brengservice van de te repareren auto;   

• Rechtstreekse afrekening van de schade met het herstelbedrijf (met uitzondering van het 

(vrijwillig) eigen risico) 

 

Voordelen voor de Gevolmachtigd Agent 

• Een totaal eigen en op maat in te richten platform waarin de gehele keten, van melding tot 

factuur is te volgen. 

• Zelfsturend schadeherstel via de aangesloten partners.  

• Automatische koppeling naar SOS / Autotaalglas.   

 

Autotaalglas  

Voor schadeherstel bij Glasschades hebben wij gekozen voor de samenwerking met 

Autotaalglas.   

 

Voordelen voor de verzekeringnemer 

• Geen eigen risico wanneer de glasschade gerepareerd wordt met een harsinjectie. 

• Bij algehele vervanging van de autoruit geldt een eigen risico van EUR 150,- in plaats van         

EUR 500,-.          
 

 

Eigen risico’s 

De Particuliere Personenautoverzekering kent verschillende eigen risico’s: 

• Vrijwillig eigen risico (EUR 300, EUR 500 of EUR 1.000) 

• Verplicht eigen risico  

 

Soort schade  Herstel via een bij ons 

aangesloten herstelbedrijf 

of bij “vrije reparatiekeuze”  

Anders  

Reparatie van glasschade  Geen  EUR 150 

Vervanging van autoruit EUR 150 EUR 500 

Schade aan de auto die 

gerepareerd kan worden  

Geen  EUR 500 
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Eigen risico voor bestuurder jonger dan 24 jaar 

Bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar hebben een extra eigen risico van EUR 250. 

Dit geldt alleen: 

• Bij volledig casco schades en 

• Die veroorzaakt zijn door een bestuurder jonger dan 24 jaar doordat hij met de auto tegen 

iets anders botst, of iets anders raakt en 

• Terwijl de regelmatige bestuurder die door de klant is opgegeven 24 jaar of ouder is. 

 

 

No Blame No claim regeling 

Bij onderstaande schades vindt geen terugval in no-claim plaats. Wel vindt terugval in 

schadevrije jaren plaats:   

• Vandalisme 

• Beschadiging van de auto door een onbekende dader 

• Als de tegenpartij doorrijdt na een aanrijding en niet meer getraceerd kan worden.  

 

 

Provisie 

De provisie bedraagt 20%.  

 

Tekencommissie 

De hoogte van de tekencommissie is conform de Volmachtovereenkomst. 

 

Poliskosten 

De hoogte van de poliskosten wordt bepaald door de Gevolmachtigd Agent. 

 

  

Assurantiebelasting 

De assurantiebelasting bedraagt 21%. 

 

Contractduur 

De contractduur bedraagt één jaar, met jaarlijkse verlenging van één jaar door de verzekeraar. De 

klant heeft de mogelijkheid om de verzekering dagelijks op te zeggen.  

 

Betalingstermijnen 

De premie kan per jaar, halfjaar, kwartaal of maand worden betaald, zonder premietoeslag. 

•   
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Deze Productkaart geeft alleen een samenvatting van de belangrijkste productkenmerken. In 

de productvoorwaarden vindt u meer informatie over de Particuliere Autoverzekering. Download ze via 

https://rhion.nl/verzekeringen/particulier/autoverzekering  

Product highlights Particuliere Autoverzekering  

• Keuzemogelijkheid voor WA + Beperkt of Volledig Casco  

• Inclusief uitgebreide hulpverlening in binnen- en buitenland. 

• No-claimkorting tot max. 80%  

• No Blame - No claimregeling   

• Accessoires standaard meeverzekerd tot max. EUR 3.500  

• Keuzedekkingen:  

• Schadeverzekering voor inzittenden. 

• Pechhulp in binnen en buitenland (inclusief eigen woonplaats) 

• Drie jaar nieuwwaarde regeling voor nieuwe auto’s  

• Drie jaar aanschafwaarderegeling voor occasions  

• Vrije reparatiekeuze  

• Ongevallendekking voor hond   

• Schadeherstel via aangesloten herstellers van Open Claims  

• Gratis vervangend vervoer gedurende reparatieduur. 

• Geen eigen risico 

• Rechtstreekse afrekening van de schade door de maatschappij 

• Open claims platform dat op maat voor de Gevolmachtigd Agent wordt ingericht 

• Glasherstel via Autotaalglas   

• Geen eigen risico bij ruitreparatie 

• Eigen risico van EUR 150 bij ruitvervanging 
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