Het Voordeelpakket

Wij van a.s.r. helpen door te doen. Bijvoorbeeld met het Voordeelpakket waarin
je meerdere schadeverzekeringen kunt combineren. Je adviseur helpt je bij het
samenstellen van een pakket uit de 16 schadeverzekeringen van a.s.r. Hoe meer
verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan
al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop
zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het
Voordeelpakket geldt: bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal
je alleen wat je nodig hebt.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning

Op de weg
en op het water

Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking
die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen je
afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je kunt krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een overzichtelijk polisblad.
Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie, ontvang je elk jaar
een handige checklist.

Overleg met je adviseur
Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds
iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan je adviseur. Ook dan
kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Persoonlijke
bescherming

Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

Hoeveel pakketkorting krijg je?
Aantal verzekeringen
2
3
4
5
6 of meer

Korting
2%
4%
6%
8%
10%

Let op: Heb je twee of meer verzekeringen van hetzelfde soort in je pakket?
Dan tellen deze als één verzekering. Drie personenautoverzekeringen tellen wij
bijvoorbeeld als één verzekering.
Let op: De bromfiets- en aanhangwagenverzekering tellen niet mee voor het aantal
verzekeringen voor de pakketkorting. Deze verzekeringen profiteren wel van de
pakketkorting van onze andere schadeverzekeringen.

Het ‘no blame, no claim’- principe van a.s.r.
Is autoschade niet te verhalen, maar ook niet jouw schuld, dan zorgt dat voor een daling
in je schadevrije jaren, maar bij a.s.r. groei je wel door naar een hogere korting op je
premie. Dat vinden wij rechtvaardiger dan je ‘straffen’ voor een gebeurtenis waar je
niets aan kunt doen. Denk aan schade door vandalisme, of een winkelwagentje dat een
onbekende tegen jouw auto heeft geparkeerd. Wij zijn daarmee als verzekeraar uniek.
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De voordelen van het Voordeelpakket

