Verschillen Auto
Verschillen

DPC

PPC

Nieuw

Dekkingen WA, Casco Beperkt en Casco Allrisk
Dekkingen

- WA (verplicht)
- Casco: Ruitbreuk
- Casco: Brand, storm en natuur (maar bevriezing is
nooit verzekerd)
- Casco: Diefstal
- Casco: Schade aan je eigen auto (andere schade
dan hiervoor genoemd).

- WA (verplicht)
- Casco: Ruitbreuk
- Casco: Brand, storm en natuur (maar bevriezing is
nooit verzekerd)
- Casco: Diefstal
- Casco: Schade aan je eigen auto (andere schade
dan hiervoor genoemd).

N.B. Cascomodules zijn alle los te sluiten.

N.B. Cascomodules zijn alle los te sluiten.

- WA (verplicht)
- Casco Beperkt, hieronder valt per definitie:
- Ruitbreuk
- Brand, storm en natuur
- Diefstal
- Rellen/opstootjes (maar niet: vandalisme)
- Luchtverkeer
- Oorzaak van buitenaf tijdens vervoer auto door
transportondernemer (maar niet tijdens takelen
en slepen en geen schrammen, krassen of
lakschade)
- Casco Allrisk, hieronder valt per definitie:
- Zelfde als Casco Beperkt
- Schade aan je eigen auto (andere schade dan
hiervoor genoemd).

No claimladder
No-claimladder

- 20 treden / 55%
- Nooit terugval

- 30 treden / 70%
- 5 treden bij 1 schade, 11 bij 2, 17 bij 3, 23 bij 4 of
meer.

- 31 treden / 75%
- 5 treden bij 1 schade, 11 bij 2, 17 bij 3, 23 bij 4 of
meer.

Eigen Risico
Eigen Risico

Geen keuze:
- Geen eigen risico.

Alleen een keuze bij de module Schade aan je eigen
auto:
- Eigen risico: €0
- Eigen risico: € 100
- Eigen risico: € 250

Keuze eigen risico:
- Eigen risico: €0
- Eigen risico: €150
- Eigen risico: €250
- Eigen risico: €500
Eigen risico geldt voor geheel Casco (Beperkt of
Allrisk).

Extra jeugd eigen risico:
Geen extra jeugd eigen risico.

Extra jeugd eigen risico:
Geen extra jeugd eigen risico.

Extra jeugd eigen risico:
€ 250. Alleen bij rijrisico (botsen, etc.). Geldt als
regelmatige bestuurder van polisblad op schademoment ≥ 24 jaar terwijl de bestuurder die de
schade heeft veroorzaakt < 24 jaar is.

57365 (03-15)
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Schadeherstelbedrijf
Reparatie bij zowel een
aangesloten als een niet
aangesloten schadeherstelbedrijf.

Aangesloten schadeherstelbedrijf:
- Casco schade:
- Geen eigen risico
- Ruitschade:
- Ruitvervanging: eigen risico €75
- Ruitherstel: geen eigen risico

Aangesloten schadeherstelbedrijf:
- Casco schade:
- Het gekozen eigen risico
- Ruitschade:
- Ruitvervanging: eigen risico €75
- Ruitherstel: geen eigen risico

Niet aangesloten schadeherstebedrijf:
- Cascoschade:
- Eigen risico: €150
- Ruitschade:
- Ruitvervanging en reparatie: eigen risico €150

Niet aangesloten schadeherstebedrijf:
- Cascoschade:
- Gekozen eigen risico + inhouding extra bedrag
van € 500
- Ruitschade:
- Ruitvervanging: eigen risico €75 + inhouding
extra bedrag van € 500
- Ruitherstel: geen eigen risico maar wel
inhouding extra bedrag van € 500

Aangesloten schadeherstelbedrijf:
- Cascoschade:
- Het gekozen eigen risico.
- Ruitschade:
- Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.
- Ruitherstel: geen eigen risico.

Niet aangesloten schadeherstebedrijf:
Cascoschade:
- Gekozen eigen risico + inhouding extra bedrag
van €500
Ruitschade:
- Ruitvervanging: gekozen eigen risico +
inhouding extra bedrag van € 500
- Ruitreparatie: geen eigen risico maar wel
inhouding extra bedrag van € 500

Nieuw- en dagwaarderegeling
Standaard Nieuwwaarderegeling
(12 maanden)

Maximale cataloguswaarde:
- Geen grens in voorwaarden, maar acceptatiegrens
€ 80.000

Maximale cataloguswaarde:
- Geen grens in voorwaarden, maar acceptatiegrens
€ 80.000

Uitkering:
- Laatste catalogusprijs.

Uitkering:
- Laatste catalogusprijs.

Vaste afschrijvingsregeling:
- Nee, na 12 maanden dagwaarde. De dagwaarde
kent wel een bepaalde ondergrens: 110%
verkoopwaarde koerslijst ANWB.

Vaste afschrijvingsregeling:
- Nee, na 12 maanden dagwaarde. De
dagwaarde kent wel een bepaalde ondergrens:
verkoopwaarde koerslijst ANWB.

Geen eigen risico.

Geen eigen risico.

Maximale cataloguswaarde:
- € 80.000
Uitkering:
- Laatste catalogusprijs, max. 110% van
cataloguswaarde op polisblad.
Vaste afschrijvingsregeling:
- Vanaf 12 t/m 36 maanden na aankoop. Afschrijving
begint dan vanaf 100%. Over de eerste € 12.500
1,5 % per maand, over het meerdere 2% per
maand. Daarna max. € 500.
Het gekozen eigen risico geldt ook hier.

Definitieve dagwaarde

Gelijkwaardige Autogarantie. Minimaal: 110%
verkoopwaarde koerslijst ANWB

Gelijkwaardige Autogarantie. Minimaal:
verkoopwaarde koerslijst ANWB.

Bepaling door expert.

Diefstal
Diefstal autosleutels (Casco)

Geen dekking.

Geen dekking.

Vervanging sleutels/sloten, omcoderen
startonderbreker max. € 500.
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Aanvullende dekkingen
Extra’s/accessoires (standaard +
uitbreiding)

Pechhulp

Standaard:
- Standaard verzekerd tot € 5.000.
- Geen eigen risico.

Standaard:
- Standaard verzekerd tot € 1.000.
- Geen eigen risico.

Uitbreiding:
- Uitbreiding mogelijk (bij elke casco-module):
keuzedekking € 15.000 (dus € 10.000 boven op
standaard van € 5.000).
- Geen eigen risico.

Uitbreiding:
- Uitbreiding mogelijk (bij elke casco-module):
keuzedekking € 15.000 (dus € 10.000 boven op
standaard van € 5.000).
- Geen eigen risico.

Dekking voor:
- Alleen bij de module Schade aan je eigen auto en
alleen in het buitenland bij pech: standaard recht
op hulp door de Ditzo Alarmcentrale. Die hulp
is hetzelfde als de hulpverlening bij uitval door
brand of een ongeval.

Geen dekking

Geen dekking voor:
- pechhulp langs de weg;
- berging/stalling/vervoer herstelbedrijf;
- telefoonkosten buitenland.
Vergoeding vervangende auto:
max. € 100 per dag en max. € 1.250 per gebeurtenis.
Niet beperkt tot alleen bij vakantie/dagtrip.

Standaard:
- Standaard verzekerd tot € 1.000.
- Gemonteerde beeld-, geluids- en
navigatieapparatuur max. € 500.
- Het gekozen eigen risico geldt ook hier.
Uitbreiding:
- Uitbreiding mogelijk, maar alleen bij Casco Allrisk
(=acceptatieregel): keuzedekking € 3.500 (dus
€ 2.500 boven op standaard van € 1.000).
- Gemonteerde beeld-, geluids- en
navigatieapparatuur blijft max. € 500. Niet te
verhogen.
- Het gekozen eigen risico geldt ook hier.
Pechhulp wordt aangeboden als keuzedekking.
Inhoud dekking Pechhulp blijft altijd hetzelfde,
onafhankelijk van keuze WA, Casco Beperkt of Casco
Allrisk.
Dekking in binnenland (incl. woonplaats) en
buitenland.
- Dekking inclusief pechhulp langs de weg.
- Manuren + onderdelen bij reparatie langs de weg.
- Berging, stalling en vervoer naar het
dichtstbijzijnde herstelbedrijf.
- Alleen binnenland: huur vervangende auto max.
5 dagen.
- Alleen buitenland: huur vervangende auto: max.
€ 100 per dag en max. € 1.250 per gebeurtenis.
Maar alleen bij vakantie (dagtrip mag ook).
- Buitenland: telefoonkosten noodzakelijk contact
met Alarmcentrale.

