Doelgroepomschrijving Particuliere Schadeverzekeringen

Product
Woonhuis
Inboedel

Aansprakelijkheid Particulier
Gezinsongevallen
Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand verkeer

Auto: WA
Auto: WA + Beperkt Casco

Auto: WA + Volledig Casco

Doelgroep
De woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren met een eigen woning in Nederland die zich willen verzekeren
voor het risico van schade aan deze woning.
De inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die de inboedel van de eigen woning of huurwoning willen
verzekeren tegen schade. Deze verzekering kan ook gebruikt worden voor een verhuurde eigen woning of
recreatiewoning.
De aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is geschikt voor een particulier huishouden (eenpersoons of
meerpersoons) dat het eigen vermogen wil beschermen voor schadeclaims van derden.
De gezinsongevallenverzekering is geschikt voor particulieren die het eigen vermogen willen beschermen voor kosten
door blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval.
De rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor een particulier huishouden (eenpersoons of meerpersoons) dat zich wil
verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict over onder andere het
gebruik van een woning, de aanschaf van goederen, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen of
overeenkomsten.
De rechtsbijstandsverzekering verkeer is bedoeld voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico
van het inschakelen van juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met verkeersdeelname en met het gebruik
van de verzekerde auto of motor.
De autoverzekering WA is wettelijk verplicht voor particuliere autobezitters van wie de auto op naam staat. De WA
verzekering verzekert schade die de auto van de verzekerde toebrengt aan derden.
De autoverzekering WA + Beperkt Casco is bedoeld voor particulieren die, naast de wettelijk verplichte WA dekking,
ook verzekerd willen zijn voor schade aan eigen auto door: diefstal, brand, hagel, bliksem, overstroming, aanrijding met
een dier, ruitschade, braakschade, hulpverlening na een ongeval.
De autoverzekering WA + Volledig Casco is bedoeld voor particulieren die naast de wettelijk verplichte WA dekking en
de Beperkt Casco dekking ook verzekerd willen zijn voor: schade aan eigen auto (ook zelf veroorzaakt) en pechhulp in
het buitenland.

Product
Klassieke auto

Motor
Ongevallen in- en opzittenden
Caravan: Excellent

Caravan: Excellent plus

Boot

Doelgroep
De klassieke autoverzekering is bedoeld voor particulieren die een auto willen verzekeren die hobbymatig/recreatief
gebruikt wordt en die maximaal 7.500 km per jaar rijdt. Deze verzekering kent de WA dekking die wettelijk verplicht is
en heeft daarnaast de optie om Beperkt Casco of Volledig Casco te verzekeren.
De motorverzekering is geschikt voor particuliere motorbezitters. Deze verzekering kent de wettelijk verplichte WA
dekking en heeft daarnaast de mogelijkheid om uit te breiden met Beperkt Casco of Volledig Casco.
De ongevallen in- en opzittendenverzekering is geschikt voor particuliere auto respectievelijk motor bezitters die het
eigen vermogen willen beschermen in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.
De caravanverzekering Excellent is geschikt voor particuliere caravanbezitters die de schade aan de eigen caravan
willen verzekeren. De verzekering kent dekking bij: diefstal of total loss, schade door brand of natuur, schade door
hagel en storm, schade aan de inboedel en schade aan de uitrusting (bijvoorbeeld: luifel, voortent of mover).
De caravanverzekering Excellent Plus is geschikt voor particuliere caravanbezitters met een caravan van maximaal één
jaar oud waarvan de verzekerde ook eerste eigenaar is. Deze verzekering is een uitgebreide variant van de Excellent
verzekering en kent ruimere dekkingen.
De bootverzekering is geschikt voor particuliere bootbezitters. De verzekering biedt dekking voor de schade die uw
boot toebrengt aan derden en heeft de mogelijkheid om de dekking uit te breiden met: schade aan eigen boot, braak
en diefstal, inboedel, brand en ontploffing, schade door natuur, volgboot en trailer, ongevallen opvarenden,
rechtsbijstand en pechhulp.

Voor alle verzekeringen geldt dat er meer informatie te vinden is op de verzekeringskaarten en in de voorwaarden van de betreffende verzekering.

