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De AnsvarIdéa
AnsvarIdéa
pakketverzekering

Als er iets gebeurt is immers snel deskundige hulp
nodig. En die krijgt u bij AnsvarIdéa.

In totaal kunt u dus maximaal 15% pakketkorting op
uw verzekeringspremie genieten.

Extra Korting

Vriendelijk en direct, want wij hebben een persoon-

No-claim

lijke relatie met onze clienten. Met de AnsvarIdéa

Maar dat is nog niet alles. Voor ieder jaar dat u geen
schade claimt wordt u nog eens extra beloond. Dit kan
oplopen tot een no-claimkorting van 10%.

pakketverzekering bent u ook nog voordelig uit. Deze
omvat een scala aan producten die u, uw gezin en uw

Eigen risico

kostbare bezittingen financieel beschermen.

Standaard is er geen eigen risico van toepassing.
Indien u echter voor een eigen risico kiest, ontvangt
u hierdoor nog eens extra korting op de premie.

Op maat gesneden

Verzekerde modules

U kunt uw eigen verzekeringspakket samenstellen.
U heeft daarbij de keuze uit de volgende modules:

Opstal

Opstal		
Inboedel
Kostbaarheden
Ongevallen
Doorlopende reis/annulering
Aansprakelijkheid/Rechtsbijstand

Uw voordeel
Voor iedere verzekering binnen dit pakket en voor elke
andere bij ons afgesloten verzekering krijgt u een aantrekkelijke korting. De navolgende staffel maakt dit duidelijk:
Aantal verzekeringen

Korting

1
2
3
4
5
6 en meer

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

Uw woning is een kostbaar bezit. Het is de plek waar u en
uw gezin zich veilig en thuis voelen. Bij bijvoorbeeld een
onverhoopte brand-, water-, of inbraakschade kunt u
rekenen op een snelle en deskundige schadeafwikkeling
door een vriendelijke en betrokken medewerker.
Voordelen op een rij:
• Glas standaard meeverzekerd
• Tuinaanleg tot € 10.000,– meeverzekerd
• Garantie tegen onderverzekering
• Alle van buiten komende onheilen dekking

AnsvarIdéa pakketverzekering

Uw bezit goed verzekeren tegen schade is belangrijk.

Idéa

AnsvarIdéa A
Twee voorbeelden
uit de praktijk

Opstalverzekering

De carport van Gerald is
bezweken onder een massa
sneeuw. Gerald belt met
AnsvarIdéa. Hij krijgt een
vriendelijke mevrouw aan de
lijn. Op zijn vraag:” Ben ik
hiervoor ook verzekerd ?” luidt het antwoord:”
Jazeker, u heeft een alle van buiten komende onheilen
dekking, de meest complete verzekering die er is”.

AnsvarIdéa pakketverzekering

Inboedelverzekering
“De familie Spijker had net
een nieuwe salontafel ter
waarde van € 750,– aangeschaft. Helaas viel een grote
lamp van het plafond
midden op de nieuwe salontafel. AnsvarIdéa werd gebeld en zij hadden
goed nieuws: de schade aan de tafel werd gewoon
vergoed. Dankzij de alle van buiten komende onheilen
dekking. Een zeer complete verzekering dus.

Inboedel
Lekker thuis op de bank zorgeloos genieten. U hebt uw
huis naar eigen smaak ingericht. Sommige zaken zijn
onvervangbaar, maar met de inboedelverzekering bent u
in ieder geval verzekerd van een financiële vergoeding.
Brand, schroeien, diefstal en waterschade zijn uiteraard
gedekt. Maar ook opruimings- en saneringskosten zijn
verzekerd.
Voordelen op een rij:
• Garantie tegen onderverzekering
• Kosten vervanging sloten na verlies of diefstal sleutels
meeverzekerd
• Alle van buiten komende onheilen dekking

Kostbaarheden
U komt thuis en hoort uw dochtertje spelen op haar viool.
Het klinkt goed. De investering is het meer dan waard
geweest. Maar wat als er onverhoopt iets met die viool

AnsvarIdéa
• Extra kosten: repatriëring, nazenden van medicijnen
• Annulering: annulering, vertraging, of tussentijdse
beëindiging van uw reis

Voordelen op een rij:
• Wereldwijde dekking
• Geen specificatie vooraf
• Huishoudelijke apparaten meeverzekerd

Voordelen op een rij:
• Het hele jaar doorlopend verzekerd
• Wintersport gratis meeverzekerd
• Standaard geen eigen risico
• U bespaart al premie als u meer dan eenmaal
per jaar op reis gaat
• Keuze uit Europa- of werelddekking
• Uitstekende bagagedekking

Ongevallen

Aansprakelijkheid

Stel: u valt van de ladder tijdens het schilderen van uw
huis. Geen leuke gedachte, maar áls het gebeurt is het wel
fijn als u een ongevallenverzekering heeft afgesloten
die de financiële gevolgen van overlijden en/of blijvende
invaliditeit afdekt. Voor u en uw gezin hebben wij een op
maat gesneden verzekering.

Stel: uw zoontje valt met zijn fietsje tegen de nieuwe auto
van de buurman. De schade bedraagt € 2000,–. Dit is
slechts een van de vele voorbeelden uit de praktijk. En als u
of een van uw gezinsleden letsel aan anderen toebrengt kan
de schade nog aanzienlijker zijn. De aansprakelijkheids
verzekering biedt hiervoor uitkomst. U kunt kiezen uit
verschillende verzekerde sommen.

Voordelen op een rij:
• Wereldwijde dekking
• Keuze uit verzekerde sommen
• Kinderen t/m 4 jr gratis meeverzekerd

Voordelen op een rij:
• Doorlopende wereldwijde dekking voor u
en uw gezin
• Vriendendienst meeverzekerd
• Huisdieren meeverzekerd

Doorlopende reis/annulering
Wanneer en hoe vaak u ook op reis gaat, of het nu voor
een midweek of langere tijd is, met deze doorlopende
reisverzekering voor het gehele jaar hoeft u niet iedere
keer een aparte verzekering af te sluiten. Wel zo handig
want er zijn zoveel andere zaken die uw aandacht vragen.
Als extra keuze kunt u ook een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten. De dekking is voor het hele gezin,
inclusief wintersport en standaard zonder eigen risico.
De mogelijke dekkingen zijn:
• Ongevallen: overlijden of blijvende invaliditeit door
een ongeval
• Geneeskundige kosten: aanvulling op uw ziektekostenverzekering
• Bagage: beschadiging, diefstal of verlies van uw bagage

Rechtsbijstand
Heeft u een geschil met uw werkgever waardoor ontslag
dreigt? Komt de aannemer zijn verplichtingen niet na
tijdens de verbouwing? In dergelijke gevallen voorziet
de rechtsbijstandsverzekering van AnsvarIdéa u van
deskundige juridische hulp door een advocaat. Deze
dekking heeft u standaard indien u een aansprakelijkheidsverzekering bij ons afsluit.
Voordelen op een rij:
• Standaard meeverzekerd met de
aansprakelijkheidsverzekering
• Europadekking

AnsvarIdéa pakketverzekering

g ebeurt? Dan biedt de kostbaarhedenverzekering uitkomst.
Als u een inboedelverzekering heeft afgesloten kunt u
die uitbreiden met deze verzekering met wereldwijde
dekking. De kostbaarheden zijn tot 20% van de waarde
van uw inboedel meeverzekerd. Het unieke is dat u
vooraf geen gespecificeerde opgave van uw kostbaar
heden hoeft te verstrekken.

Ansvar
An
Waarom
Waarom

Woonpakket
• Alle van buiten komende onheilen dekking in
opstal- en inboedelverzekering
• Glas standaard meeverzekerd in opstalverzekering
• Kostbaarhedenverzekering zonder specificatie
• Keuze uit wel of geen eigen risico
• Doorlopende reisverzekering inclusief wintersport
• Particuliere aansprakelijkheidsverzekering incl.
rechtsbijstandsdekking

• 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
• Auto
• Caravan
• Bromfiets
• Motor
• Oldtimer
• Kostbaarheden
• Pleziervaartuig
• Computer
Zakelijke verzekeringen
• Opstal
• Inventaris/goederen
• AVB (incl. Werkgeversaanprakelijkheid Verkeersdeelname)
• Bedrijfsschade
• Extra kosten
• Ongevallen
• Computer
• Bestelauto’s
Extra Service
• 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?

