
Verschillenlijst 
Huidige en Nieuwe Polisvoorwaarden
 ͭ Algemeen
 ͭ Motorrijtuigverzekering
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Algemene Polisvoorwaarden / Algemene voorwaarden

3 Bedenktijd is 14 dagen na ontvangst 
polis. 

2.1.2 Bedenktijd geldt niet voor zakelijke klanten.

3 Opzegtermijn is 1 maand. 3.1.1 Particuliere klanten:
De polis is dagelijks opzegbaar. De polis moet wel 
minimaal 3 maanden hebben gelopen.

3.1.2 Zakelijke klanten: 
De polis is dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van 1 maand. De polis moet wel 
minimaal 1 jaar hebben gelopen.

Wanneer er sprake is van fraude, opzet of 
criminele activiteiten dan heeft dat gevolgen voor 
de dekking. Deze gevolgen zijn nu duidelijker 
vermeld in artikel 7.5, 7.7 en 9.1.

Nieuwe artikelen toegevoegd:
9.2  Sanctiewet.
8     Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).
Alle financiële instellingen moeten aan deze 
wetten voldoen. Zij bevatten regels over hoe wordt 
omgegaan met transacties met landen waarvoor 
Europese sancties gelden en regels over het 
verwerken van persoonsgegevens. In de Algemene 
Voorwaarden is nu beschreven hoe de Vereende 
deze regels toepast.

/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden
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/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden

 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Hulpverlening

3 Hulpverlening bij schade in Nederland: 
vervoer van de bestuurder, passagiers 
en bagage met een taxi naar een adres 
in Nederland.

2.2 Hulpverlening bij schade in Nederland: vervoer 
van de bestuurder, passagiers en bagage naar 
een adres in Nederland.  Afhankelijk van de 
bestemming gebeurt dit per taxi en/of openbaar 
vervoer 2e klasse.

3 2.3 Hulpverlening bij schade in het buitenland, 
toegevoegd:
ͭ we regelen vervoer van de bestuurder, 

passagiers en bagage naar het adres van de 
bestemming;

ͭ we regelen maximaal 3 overnachtingen in een 
hotel als het motorrijtuig niet dezelfde dag te 
repareren is. Dit doen we alleen als dit nodig is;

ͭ we betalen de kosten van openbaar vervoer 2e 
klasse om het gerepareerde motorrijtuig op te 
halen bij het herstelbedrijf.

2.3 Hulpverlening bij schade in het buitenland, als 
reparatie niet binnen 4 werkdagen mogelijk is, 
toegevoegd:
We vergoeden de kosten van een vlucht als de reis 
met openbaar vervoer langer duurt dan 8 uur tot 
het maximum van de kosten van openbaar vervoer.

3 Pech in het buitenland bij Volledig 
casco: vergoeding maximaal € 125,-.

2.4 Pech in het buitenland bij Volledig casco: 
vergoeding maximaal € 250,-.
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/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Wettelijke Aansprakelijkheid

4 Verzekerd is: 
Schade aan de passagiers en hun 
privézaken als de bestuurder 
aansprakelijk is. Privézaken zijn 
verzekerd als de passagiers geen 
inwonende gezinsleden van de 
bestuurder zijn.

3.2 Verzekerd is: 
Schade aan de passagiers en hun privézaken als de 
bestuurder aansprakelijk is.

4 Bij zekerheidsstelling schieten we een 
bedrag voor van € 25.000,-

3.3.1 Bij zekerheidsstelling schieten we een bedrag voor 
van € 50.000,-. Dit bedrag moet u aan ons binnen  
1 jaar terugbetalen.

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Beperkt casco

5 Verzekerd is: schade door overstroming, 
hagel en lawine.

4.2 Verzekerd is: schade door ander natuurgeweld, 
zoals overstroming, hagel of aardbeving.

5 Verzekerd is: schade door breken van 
een ruit of zonnedak.

4.2 Verzekerd is: schade door breken en barsten van 
een ruit of zonnedak.

5 Verduistering is niet verzekerd. 4.2 Verduistering is verzekerd.
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/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden

5 Dit is niet verzekerd bij (poging 
tot) diefstal, inbraak, joyriden en 
verduistering:
als het motorrijtuig niet was afgesloten 
en onbeheerd was achtergelaten.

4.2 Dit is niet verzekerd bij (poging tot) diefstal, 
inbraak, joyriden en verduistering:
 ͭ U bent niet zorgvuldig met het motorrijtuig 

omgegaan. Bijvoorbeeld: u laat de sleutels in 
het motorrijtuig liggen, het motorrijtuig is niet 
afgesloten of u laat spullen in het zicht in het 
motorrijtuig liggen. 

 ͭ Verduistering van een huurauto of bestelbusje.
 ͭ Schade als uw motorrijtuig niet het juiste 

alarmsysteem heeft (als een alarmsysteem 
nodig is, staat dit op uw polisblad).

5 Gestolen autosleutel is niet verzekerd. 4.2 Gestolen autosleutel is verzekerd. 
Niet verzekerd hierbij is: schade als u de sloten 
niet meteen hebt laten vervangen als uw sleutels 
gestolen zijn.

5 Bij diefstal, joyriding of verduistering 
van het motorrijtuig, vergoeden we   
€ 12,50 per dag.

4.2 Bij diefstal, joyriding of verduistering van het 
motorrijtuig, vergoeden we € 25,- per dag

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Uitsluitingen en beperkingen

4 6.1.2 De bestuurder is onder invloed, toegevoegd: De 
test of proef kan niet meteen worden gedaan 
omdat diegene is doorgereden na de aanrijding.

4 Verwijderd:
Schade die alleen voortvloeit uit een verplichting 
van een contract.

6.1.5 Toegevoegd: 
Het motorrijtuig staat niet op naam van de 
verzekeringnemer of partner. 
De partner moet op hetzelfde adres wonen.
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/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden

6.2 Toegevoegd:
U heeft geen dekking:
 ͭ Als u geen belang meer hebt bij het 

motorrijtuig, bijvoorbeeld als u deze niet meer 
hebt of deze totaal verloren is. Ook als het 
motorrijtuig niet meer op uw naam of die van 
uw partner (op hetzelfde adres) staat.

 ͭ Als u naar het buitenland verhuist of als het 
motorrijtuig een buitenlands kenteken krijgt.

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Afhandeling van schade

5 Bij een noodsituatie kan tot € 250,- 
meteen gerepareerd worden zonder 
toestemming vooraf.

7.2 Bij een noodsituatie kan tot € 500,- meteen 
gerepareerd worden zonder toestemming vooraf.

5 Voor accessoires vergoeden we 
maximaal € 500,- boven het verzekerde 
bedrag van het motorrijtuig.

7.2 Voor accessoires vergoeden we maximaal € 1.000,-  
boven het verzekerde bedrag van het motorrijtuig.
De laadkabel van uw elektrische of hybride 
motorrijtuig zien we ook als accessoire.

7.5 Toegevoegd: Voor losse zaken die bij uw
motorrijtuig horen, vergoeden wij maximaal
€ 250,- boven het verzekerde bedrag van het
motorrijtuig. Met losse zaken bedoelen wij 
bijvoorbeeld een kinderzitje of een verbanddoos.

Toegevoegd: Wordt uw motorrijtuig na 30 dagen 
toch teruggevonden, kunt u afhankelijk van 
de staat van het motorrijtuig, het motorrijtuig 
terugkopen. U betaalt dan het bedrag terug dat wij 
uitgekeerd hebben. Wilt u dit niet, dan regelen wij 
de verkoop of brengen wij het motorrijtuig naar 
een sloopwerkplaats.
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/ Huidige voorwaarden / Nieuwe voorwaarden

5 Eigen risico: de absolute bedragen bij 
ruitschades zijn verwijderd.

7.6 Voor ruitschades geldt dit:
 ͭ U heeft geen eigen risico als een beschadigde 

ruit wordt gerepareerd.
 ͭ Als de ruit vervangen moet worden, dan 

krijgt u 50% korting op het eigen risico op uw 
polisblad als u dit laat doen bij een bedrijf 
dat met ons samenwerkt. Deze bedrijven 
vindt u op de verzekeraarshulpkaart. 
Deze kaart zit vast aan uw Internationale 
Motorrijtuigverzekeringskaart (groene kaart).

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Schadevrije jaren en bonus-malus ladder

7 8.2.1 Toegevoegd: U kunt uw schadevrije jaren ook 
aantonen met een leaseverklaring of verklaring 
uit het buitenland. Wij beoordelen of we deze 
overnemen en welk deel wij eventueel overnemen.

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering / Wijziging en beëindiging

7 Bij overlijden kunnen wij deze 
verzekering beëindigen binnen 
drie maanden na melding van de 
erfgenamen. Er geldt een opzegtermijn 
van één maand.

9.2 Geen opzegtermijn meer.
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de Vereende
Handelskade 49
Postbus 1074, 2280 CB Rijswijk

+31 (0)70 340 81 00
verzekeren@vereende.nl
verzekeren.vereende.nl

IBAN NL67ABNA0463168437
BIC ABNANL2A KvK 33054669
BTW/VAT NL.0014.19.043.B01


