Verschillenkaart Autoverzekering
Verschillen tussen voorwaarden van a.s.r. en Budgio
Onderwerp
Dekkingen WA en Casco
Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen
of drugs

No blame-regeling
WA

Casco Allrisk

Reparatie Schadegarant/Glasgarant
Schadegarant

Glasgarant

Vergoeding als niet wordt
gerepareerd
Keuzedekkingen
Pechhulp

Extra’s (uitbreiding)

Voorwaarden van a.s.r. (2018-01)

Voorwaarden van Budgio (06-01)

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt zowel voor WA als Casco.
Voor WA geldt dat de tegenpartij wel schadeloos gesteld
wordt, maar dat de schade verhaald kan worden op de
verzekerde.

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt alleen voor Casco. Niet voor
WA.

Geen terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die
niet door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan.

Wel terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die niet
door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan (behalve
schade door vervoer van gewonden, want dat leidt sowieso
niet tot terugval).
Wel terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die niet
door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan (behalve
de in de voorwaarden genoemde situaties, zoals de “Casco
Beperkt-gebeurtenissen”, want die leiden sowieso niet tot
terugval).

Geen terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die
niet door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan.

Als niet via Schadegarant: vermindering schadevergoeding
met € 500, los van eigen risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze
herstel' vervalt deze vermindering.
- Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.
- Ruitherstel: geen eigen risico.
Als niet via Glasgarant: in beide gevallen vermindering
schadevergoeding met € 500, los van eigen risico. Bij
keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.
Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij keuzedekking
'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Als niet via Schadegarant: vergoeding 75% van het
vastgestelde schadebedrag.

Pechhulp als keuzedekking. Inhoud dekking Pechhulp altijd
hetzelfde, onafhankelijk van keuze WA, Casco Beperkt,
Casco Allrisk of Casco Inruilplus.
- Dekking inclusief pechhulp langs de weg.
- Dekking ongeacht ouderdom voertuig. Wel acceptatiegrens
voor nieuwe posten: auto max. 15 jaar.
- Dekking inclusief eigen woonplaats.
- Huur vervangend vervoer: dekking binnen en buiten
Nederland.
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij noodzakelijk
contact met de Alarmcentrale.

Pechhulp niet als keuzedekking, altijd standaard.
Géén pechhulp langs de weg.
WA
- Auto’s ouder dan 36 maanden: geen dekking.
- Binnen woonplaats: geen dekking.
- Huur vervangend vervoer: geen dekking.
- Telefoonkosten: geen dekking.
Casco Beperkt
- Geen aanvullende dekking pechhulp op die van WA.
Casco Allrisk
Aanvullende dekking pechhulp op die van WA:
- Dekking auto’s ouder dan 36 maanden.
- Huur vervangend vervoer: dekking buiten Nederland.
- Accessoires: gratis.
- Extra's: bedrag opgeven.

Als hoger dan € 1.000: bedrag opgeven.
Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur blijft
maximaal € 500 (niet te verhogen).
Mogelijk.
Mogelijk.
Mogelijk.
-

Nieuwwaarde 2 of 3 jaar
Aankoopwaarde 1, 2 of 3 jaar
Vrije keuze herstel
Ongevallen Inzittenden
Verzekerde bedragen (keuzen)

Overlijden € 12.500 en Blijvende invaliditeit € 30.000
Overlijden € 25.000 en Blijvende invaliditeit € 60.000
- Gekozen verzekerde bedragen
- Leeftijd bestuurder (≤ 23 jaar en ≥ 24 jaar)
Geen beperking.
-

-

Ruitvervanging: eigen risico € 250
(als niet via Glasgarant: € 400).
Ruitherstel: geen eigen risico
(als niet via Glasgarant: € 400).

75% van het vastgestelde schadebedrag.

Niet mogelijk.
Niet mogelijk.
Niet mogelijk.
Overlijden € 5.000 en Blijvende invaliditeit € 25.000

-

Premiegrondslag
Invaliditeitsuitkering bij < 16 jaar
Rechtsbijstand Motorrijtuigen
Keuzen

Rechtsbijstand Verhaalservice
Rechtsbijstand Basis
- Rechtsbijstand Uitgebreid
1 voorwaardenmodel met daarin de 3 keuzen
- Basis (standaard)
- Uitgebreid eenpersoons
- Uitgebreid meerpersoons
-

Gekozen verzekerde bedragen
Aantal zitplaatsen
Beperking tot 50%, tenzij een lijfrente wordt gesloten en de
niet-gehalveerde uitkering minimaal € 2.500 is.

-

Geen keuzen. Standaard is Rechtsbijstand Basis.

-

Voorwaardenmodel
Schade Inzittenden (keuzen)

1 voorwaardenmodel
Geen keuzen. Alleen Standaard.
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