Aegon Woon- & VrijeTijdpakket

Belangrijkste verschillen
tussen de Basis- en Allriskdekking
van het Woon- & VrijeTijdpakket

Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking
voldoet het Woon- & VrijeTijdpakket nog meer aan de behoefte van de klant.
Voor vier verzekeringen in het Woon- & VrijeTijdpakket is een Basisdekking beschikbaar. Hieronder staat per verzekering aangegeven wat
de belangrijkste verschillen zijn tussen de Basis- en Allriskdekking.

Algemeen
Basis

Allrisk

Loyaliteitskorting tot 10%

✔

✔

Voorwaarden in heldere en duidelijke taal

✔

✔

Woonhuis
Bij de Basisdekking zijn een aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Dit zijn voor de financiële positie van een klant
impactvolle gebeurtenissen. Dat zijn onder andere:
• Ontploffing
• Brand			
• Storm
• Bliksem
• Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag
• Inbraak		
Bij de Allriskdekking zijn bijna alle onvoorziene gebeurtenissen gedekt.

Basis
Glas

Optionele dekking,
niet standaard verzekerd

Standaard verzekerd voor huurders
middels huurdersbelang

Niet mogelijk

Optionele dekking

Saneringskosten

Eigen risico

Standaard eigen risico
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Storm
Gekozen vrijwillig eigen risico
Verplicht of aanvullend eigen risico

Allrisk

Basisdekking

Allriskdekking

Telt op bij het Afkoopstandaard
baar
eigen risico

eerste schade

€ 100,-

€ 0,-

n.v.t.

ja

volgende schade

€ 250,-

€ 250,-

n.v.t.

ja

€ 250,-

€ 250,-

ja

nee

✔

✔

ja

n.v.t.

ja

nee

Inboedel
Bij de Basisdekking zijn een aantal met name genoemde evenementen verzekerd. Dit zijn voor de financiële positie van een klant
impactvolle gebeurtenissen. Dat zijn onder andere:
• Ontploffing
• Brand			
• Storm
• Bliksem
• Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag
• Inbraak		
Bij de Allriskdekking zijn alle onvoorziene gebeurtenissen gedekt.

Basis
Glas

Allrisk

Optionele dekking,
niet standaard verzekerd

Standaard verzekerd voor huurders
middels huurdersbelang

Verhoging sieraden

Niet mogelijk,
verzekerd bedrag: € 3.000,-

mogelijk,
verzekerd bedrag: € 6.000,-

Verhoging audio

Niet mogelijk,
verzekerd bedrag: € 6.000,-

mogelijk,
verzekerd bedrag: € 12.000,-

Verhoging kostbaarheden

Niet mogelijk,
verzekerd bedrag: € 15.000,-

mogelijk,
verzekerd bedrag: € 15.000,-

Inventaris meeverzekeren

Niet mogelijk

mogelijk

Uitwonende studerende kinderen

Niet mogelijk

mogelijk

Eigen risico

Basisdekking

Allriskdekking

Telt op bij het Afkoopstandaard
baar
eigen risico

eerste schade

€ 100,-

€ 0,-

n.v.t.

ja

volgende schade

€ 250,-

€ 250,-

n.v.t.

ja

€ 100,-

€ 100,-

ja

ja*

Vallen en (om)stoten van spullen
(geen audio-, visuele en computerapparatuur)

n.v.t.

€ 100,-

ja

ja*

Vallen en (om)stoten van audio-, visuele en computer-apparatuur.
Dit eigen risico vervalt als de apparatuur wordt gerepareerd bij een
hersteller van Aegon Schade Service. Bij totaalverlies geldt het
eigen risico ook.

n.v.t.

€ 250,-

ja

nee

€ 250,-

€ 250,-

ja

nee

✔

✔

ja

n.v.t.

ja

nee

Standaard eigen risico

Diefstal van spullen buiten het verzekerde woonhuis

Storm bij huurders- of appartementseigenarenbelang
Gekozen vrijwillig eigen risico
Verplicht of aanvullend eigen risico
* Kan alleen worden afgekocht als ook het standaard eigen risico van de verzekering is afgekocht.

Rechtsbijstand
Bij de Rechtsbijstandverzekering kan de klant kiezen tussen Basis of Allrisk. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen
tussen Basis en Allrisk.
Bij Rechtsbijstand Allrisk zitten conflicten die zijn ontstaan in het verkeer in de standaarddekking. U kunt hierbij denken aan het verhalen
van een letselschade of schade aan een voertuig. Bij Rechtsbijstand Basis is deze dekking optioneel te kiezen.
Alleen bij Rechtsbijstand Allrisk is dekking voor mediation bij echtscheiding.

Vergoeding externe rechtshulpverlener

Rechtsbijstand Basis

Rechtsbijstand Allrisk

€ 2.500,-

€ 5.000,-

75%

75%

€ 7.500,-

€ 12.500,-

Wachttermijn

Rechtsbijstand Basis

Rechtsbijstand Allrisk

Standaarddekking

3 maanden

Geen wachttermijn

Verkeer

3 maanden

Geen wachttermijn

Wonen

3 maanden

Geen wachttermijn

Personen

3 maanden

Geen wachttermijn

Vergoeding 100% tot maximaal
Vergoeding daarboven
Maximale vergoeding totaal

Arbeid en Inkomen

6 maanden

3 maanden

Fiscaal recht en Vermogensbeheer

Dekking is niet mogelijk

Geen wachttermijn

Statutair Directeur

Dekking is niet mogelijk

12 maanden

Verhuurde wooneenheden en bedrijfspanden

Dekking is niet mogelijk

Geen wachttermijn

Rechtsbijstand Basis

Rechtsbijstand Allrisk

Franchise
Conflicten in het verkeer
Alle overige conflicten

€ 75,-

€ 0,-

€ 200,-

€ 175,-

Doorlopende Reis
Bij de Doorlopende Reisverzekering kan de klant kiezen tussen Basis of Allrisk. Hieronder een overzicht van de standaard en optionele
dekkingen die vallen onder Doorlopende Reis Basis en Doorlopende Reis Allrisk.

Dekking

Doorlopende Reis Basis

Doorlopende Reis Allrisk

Reisduur

90 dagen

180 dagen

Bagage

€ 2.000,- per persoon
€ 4.000,- per reis

€ 2.500,- per persoon
€ 5.000,- per reis

Hulpverlening

✔

✔

Autohulpverlening

✔

✔

Geneeskundige kosten

Optionele dekking

✔

Geld en geldswaardig papier

Optionele dekking

✔

Werelddekking

Optionele dekking

✔

Annulering

Optionele dekking

✔

Zakenreis

Niet mogelijk

Optionele dekking

Tijdelijke verlenging geldigheidsduur van de verzekering met
30, 60, 90, 120, 150 of 185 dagen

Niet mogelijk

Optionele dekking

Tijdelijke verhoging annuleringsdekking

Niet mogelijk

Optionele dekking

Optionele dekking

Optionele dekking

Vakantie-ongevallenverzekering
Voor de volgende items gelden maximale verzekerde bedragen

Bagage

Doorlopende
Reis Basis

Doorlopende
Reis Allrisk

Per persoon

€ 2.000,-

€ 2.500,-

Alle verzekerden samen

€ 4.000,-

€ 5.000,-

• schade aan lijfsieraden en horloges per gebeurtenis tot maximaal

€ 250,-

€ 250,-

• schade aan opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken per gebeurtenis tot maximaal

€ 250,-

€ 250,-

• schade aan invalide- en kinderwagens per gebeurtenis tot maximaal

€ 250,-

€ 250,-

• schade aan brillen (geen zonnebrillen) per gebeurtenis tot maximaal

€ 200,-

€ 250,-

• schade aan zonnebrillen per gebeurtenis tot maximaal

€ 75,-

€ 100,-

• schade aan sportuitrusting en (sport)fietsen per gebeurtenis tot maximaal

€ 200,-

€ 250,-

• schade aan privé mobiele telefoons inclusief beltegoed per kalanderjaar tot maximaal

€ 200,-

€ 250,-

• schade aan computerapparatuur en foto- en filmapparatuur per gebeurtenis tot maximaal

€ 400,-

€ 500,-

• diefstal en vermissing van geld en geldswaardige papieren per gebeurtenis tot maximaal

Geen dekking

€ 250,-

Per persoon

€ 75,-

€ 100,-

Alle verzekerden samen

€ 200,-

€ 250,-

• d e kosten voor het huren van ski’s of snowboards als uw klant eigen ski’s of snowboards niet meer

€ 250,-

€ 250,-

Doorlopende
Reis Basis

Doorlopende
Reis Allrisk

De kosten van het huren van een gelijkwaardig(e) motorrijtuig of toer-/vouwcaravan tot maximaal

€ 500,-

€ 1.500,-

De kosten om de bagage, het motorrijtuig of de toer-/vouwcaravan terug naar Nederland te
brengen. Dat noemen wij repatriëring. Het genoemde bedrag geldt voor alle verzekerden samen.
Wij vergoeden maximaal € 1.500,- per jaar.

€ 500,-

€ 1.500,-

Bagage
Waarvan specifieke verzekerde bedragen:

• k osten van vervangende kleding en/of toiletartikelen bij vermissing/
vertraagde aankomst van bagage tot maximaal

kan gebruiken doordat deze kapot zijn gegaan of zijn gestolen per gebeurtenis tot maximaal

Autohulpverlening

Geneeskundige kosten

Doorlopende
Reis Basis*

Doorlopende
Reis Allrisk

✔

✔

De kosten voor krukken, een rolstoel en protheses door een ongeval tot maximaal

€ 150,-

€ 250,-

Tandartskosten door een ongeval of tandartskosten bij spoedeisende hulp tot maximaal

€ 150,-

€ 250,-

✔

✔

Annulering

Doorlopende
Reis Basis*

Doorlopende
Reis Allrisk

Alleenstaande

€ 1.500,-

€ 2.500,-

Gehuwden/samenwonenden zonder kind(eren)

€ 3.000,-

€ 4.000,-

Alleenstaande met kind(eren)

€ 3.000,-

€ 4.000,-

Gezin met kind(eren)

€ 4.000,-

€ 5.000,-

De noodzakelijke kosten voor bezoek aan de dokter en/of ziekenhuis na een onvoorziene
gebeurtenis

Medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de noodzakelijke kosten voor
een taxi, ambulance of een ambulancevliegtuig. Onze medisch adviseur bepaalt of het medisch
noodzakelijk is om uw klant te vervoeren. Dat doet hij in overleg met de behandelend arts in het
buitenland
* Optionele dekking

* Optionele dekking

Dekking annulering Doorlopende Reis Basis
De dekking annulering is optioneel bij Basis en dekt specifieke gebeurtenissen zoals een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van
een verzekerde, een familielid in de 1e en 2e graad. Het gehele overzicht van gedekte gebeurtenissen staat in de polisvoorwaarden.

Dekking annulering Doorlopende Reis Allrisk
Deze dekking is bij Allrisk standaard meeverzekerd en daarbij vergoeden wij per reis- of huurarrangement de annuleringskosten door bijna
iedere onvoorziene bijzondere omstandigheid. Zolang de annulering niet is uitgesloten volgens deze polisvoorwaarden.

Eigen risico

Basisdekking

Standaard eigen risico

Allriskdekking

Telt op bij het Afkoopstandaard
baar
eigen risico

eerste schade

€ 100,-

€ 0,-

n.v.t.

ja

volgende schade

€ 250,-

€ 250,-

n.v.t.

ja

n.v.t.

€ 100,-

ja

ja*

✔

✔

ja

n.v.t.

ja

nee

Dit eigen risico geldt voor de onderdelen:
• Bagage en (goederen in) logiesverblijven
• Hulpverlening
• Autohulp
• Zakenreis
Vallen en (om)stoten van spullen
Gekozen vrijwillig eigen risico
Verplicht eigen risico of aanvullend eigen risico
* Kan alleen worden afgekocht als ook het standaard eigen risico van de verzekering is afgekocht.

Aan dit verschillenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn uitsluitend de polisvoorwaarden.

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

www.aegon.nl

Aegon Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister 27085000
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

