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De AnsvarIdéa
AnsvarIdéa
autoverzekering

Wat is belangrijk bij een autoverzekering? Een scherpe

Modules autoverzekering

premie uiteraard, maar dat alleen garandeert nog

Wettelijke aansprakelijkheid

goed en snel hulp krijgen. Dat telt.

Bij AnsvarIdéa snijdt het mes aan twee kanten. Onze
tarieven zijn concurrerend, onze mensen betrokken en
onze schadeafhandeling is snel en deskundig.

Het verkeer wordt steeds drukker en hierdoor wordt het
risico op schade ook groter. Mocht u met uw auto schade
aan anderen toebrengen, dan is dat met deze (verplichte)
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt.
Overige dekkingen binnen de module:
• Hulpverlening
Als uw auto plotseling onbruikbaar is door bijvoorbeeld
een ongeval, brand, ontploffing of plotselinge ziekte van
de bestuurder, zorgt AnsvarIdéa voor transport naar de
dichtstbijzijnde garage of naar huis.
• Transportrisico
Mocht u zaken van derden vervoeren die (bijvoorbeeld
door een botsing) worden beschadigd, dan vergoedt
AnsvarIdéa deze schade tot een bedrag van € 250,–
met een eigen risico van € 25,–.
• Aanhangwagen
Schade aan anderen door of met een gekoppelde of
losgekoppelde maar nog niet veilig buiten het verkeer
tot stilstand gekomen aanhangwagen, caravan of
vouwwagen is standaard meeverzekerd.

Uw voordeel
Buiten een no-claim korting van maximaal 80% kunt
u op iedere module nog eens maximaal 15% extra
korting ontvangen op basis van het totaal aantal
afgesloten verzekeringen.
Aantal verzekeringen

Korting

1
2
3
4
5
6 en meer

0%
3%
6%
9%
12%
15%

• Verhaalsservice
Als u een schade hebt te verhalen op derden, kunt u
rekenen op de gratis verhaalsservice van AnsvarIdéa.

AnsvarIdéa autoverzekering

geen goede verzekering. Als er écht iets is, wil je graag

Idéa

AnsvarIdéa
Drie voorbeelden
uit de praktijk

Mini-casco

AnsvarIdéa autoverzekering

Daan parkeert zijn auto netjes,
maar ontdekt bij terugkomst
aan de linkerzijkant een
enorme kras. Hij doet aan
gifte bij de politie en meldt
dan de schade bij Ansvar
Idéa. De expert taxeert de s chade op € 2200,–. De
auto wordt hersteld en de s chade wordt vergoed. Daan
kan blij zijn met zijn verzekering. Vandalismeschade is
bij AnsvarIdéa n
 amelijk onder de mini- casco dekking
wél verzekerd en bij vele andere verzekeraars niet.

Vol-casco
Na lang sparen koopt Esther
voor € 15.000,– een Opel van
3 jaar oud. Achttien maanden
later is ze betrokken bij een
ongeval. Gelukkig mankeert
Esther niets, maar van haar
mooie Opel is weinig meer over. De auto wordt total
loss verklaard. Vlak voor de schade had de auto nog een
waarde van €€ 11.000,–. Dankzij de vol-casco dekking
bij AnsvarIdéa krijgt Esther toch de volledige aanschafwaarde van €€ 15.000,– vergoed.

Mini-casco
Deze module dekt schade aan uw eigen auto door:
• Brand, explosie
• Diefstal, joyriding, verduistering
• Ruitbreuk
• Natuurrampen, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van
storm, vallend gesteente
• Ander oorzaken, zoals schade aan- of verlies van uw
auto door kwaadwilligheid (vandalisme) of relletjes,
botsing met overstekend wild, loslopende dieren, vogels etc.

Vol-casco
De vol-casco module omvat:
• De dekking van de mini-casco
• Dekking voor overige schade aan uw eigen auto
• Een nieuwwaarderegeling van 2 jaar
• Een aanschafwaarderegeling van 2 jaar voor occassions
• Extra korting:
bovenop de no-claim korting van maximaal 80%
ontvangt u een extra korting van maximaal 15% op
de gehele premie op basis van het aantal afgesloten
verzekeringen.

No-claimbeschermer
Met deze aanvullende module kunt u maximaal 1x
per jaar een schade claimen zonder terugval in uw
no-claim trede.

No-claimbeschermer

Ongevallen inzittenden
Peter Blokman rijdt inmiddels
al 7 jaar schadevrij. Hij is een
ervaren bestuurder die over
het algemeen goed anticipeert
op het overige verkeer, maar
op een dag raakt hij tijdens
het uitparkeren toch met zijn achterkant een
klein betonnen paaltje. Kosten: € 800,– voor een nieuwe
achterbumper. Gelukkig heeft Peter de module no-claim
beschermer afgesloten. De schade wordt door AnsvarIdéa
keurig vergoed en Peter behoudt zijn no-claim korting.

Indien u en/of inzittenden blijvend letsel oplopen of
overlijden zorgt deze module, ongeacht de schuldvraag,
voor een uitkering.
• Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.
AnsvarIdéa vergoedt bij overlijden € 7.500,– en bij
blijvende invaliditeit maximaal € 20.000,–.
De module is ook van kracht tijdens het in- en uitstappen,
of als u naast de auto staat. Er is tevens een mogelijkheid
om de verzekerde bedragen naar wens te verveelvoudigen.

Algemeen

Raakt u als autobezitter betrokken bij juridische kwesties
(bv. door letsel ten gevolge van een ongeval of een
probleem met de garage), dan brengt de module rechtsbijstand uitkomst. Daarmee krijgt u van AnsvarIdéa
deskundige juridische bijstand.

Eigen risico, schadeherstel en bonus/malus

S.V.I. (Schadeverzekering voor Inzittenden)
Deze verzekering dekt letselschade van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval tot een maximum
van € 1.000.000,-. Mogelijke letselschade kan bestaan uit
zaakschade (kleding, brillen, etc.), medische kosten,
inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en
uitvaartkosten.

Het standaard eigen risico bedraagt € 136,–. Indien een
schade wordt hersteld bij een met AnsvarIdéa samen
werkend schadeherstelbedrijf wordt het eigen risico met
€ 68,– verlaagd en krijgt u gedurende de reparatieduur
gratis vervangend vervoer aangeboden. Bij ruitreparatie
geldt geen eigen risico. Bij ruitvervanging door een van de
met ons samenwerkende glasherstelbedrijven wordt het
eigen risico met € 68,– verlaagd. Voor uw tweede gezinsauto
krijgt u d
 ezelfde korting als voor uw eerste auto.

Nog even de voordelen op een rij:
• extra korting voor milieuvriendelijke auto’s
• Gratis verhaalservice
• Deskundige en vlotte schadeafwikkeling
• Vandalisme is verzekerd in mini-casco en
niet no-claim dalend
• Twee jaar nieuwwaarderegeling
• Twee jaar aanschafwaarderegeling
• Buiten de no-claim korting van maximaal 80%
ontvangt u een extra aantrekkelijke korting op
basis van aantal gesloten verzekeringen oplopend
tot 15%
• Op uw tweede gezinsauto krijgt u dezelfde korting
als op de eerste
• Bij reparatie bij een samenwerkende reparateur
gratis vervangend vervoer
• Mogelijkheid tot no-claim bescherming

AnsvarIdéa autoverzekering

Rechtsbijstand

Ansvar
An
Waarom
Waarom

Auto
• 2 jaar nieuwwaarderegeling
• 2 jaar aanschafwaarderegeling voor occassions
• Gratis verhaalsbijstand
• Maximale no-claim tot 80%
• No-claimbeschermer
• Gelijke no-claimkorting tweede gezinsauto
• Extra korting op basis van overige verzekeringen maximaal 15% op alle onderdelen
• Gratis leenauto bij schade

• Deskundige en snelle schadeafwikkeling
• Persoonlijk contact: door mensen voor mensen
• Uitstekende bereikbaarheid: u staat centraal
• Unieke en aantrekkelijke kortingen op de premie
• Ideëel beleggingsbeleid al sinds de oprichting
• Ondersteuning van diverse ideële organisaties

Overige particuliere verzekeringen
• Woonpakket (opstal incl. glas, inboedel, kostbaarheden,
ongevallen, doorlopende reis, aansprakelijkheid/
rechtsbijstand)
• Caravan
• Bromfiets
• Motor
• Pleziervaartuig
• Computer
• Oldtimer
Zakelijke Verzekeringen
• Opstal
• Inventaris/goederen
• AVB (incl. Werkgeversaanprakelijkheid Verkeersdeelname)
• Bedrijfsschade
• Extra kosten
• Ongevallen
• Computer
• Motorrijtuigen
Overig Zakelijk
• Maatwerk voor ZZP’ers en het klein MKB
• Gratis verzekeringstaxatie opstal mogelijk!
• Aantrekkelijke collectiviteiten
• Ruim 60 jaar ervaring in verzekeringen voor o.a.
kerken en non-profit organisaties 		

F 020 617 00 76 – www.ansvaridea.nl

• Kwalitatief hoogstaande verzekeringsproducten

T 020 617 04 26 – info@ansvaridea.nl

Verzekeringsproducten

Overschiestraat 59a – 1062 XD Amsterdam

Algemeen

Postbus 90386 – 1006 BJ Amsterdam

AnsvarIdéa?

