Verkeer | personenautoverzekering
Met een autoverzekering via Zicht heeft u een passende dekking en een snelle schadeafhandeling. U kiest zelf uw
basisdekking en aanvullende verzekeringen. Wat u ook kiest, met een autoverzekering uit het Zicht privépakket zorgen
wij ervoor dat u onbezorgd kunt rijden! De personenautoverzekering bestaat uit verschillende dekkingen.
U kunt de verzekering afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.

U kunt kiezen uit de volgende dekkingen:
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid dekt de schade die u met uw auto aan andere partijen toebrengt.
U bent wettelijk verplicht minimaal deze dekking af te sluiten.
Beperkt casco
Hiermee bent u onder andere verzekerd tegen ruit-, brand-, diefstal- en stormschade aan uw auto.
Volledig casco
Met een volledig cascoverzekering verzekert u zich voor dezelfde schade als met een beperkt cascoverzekering.
En daarbij ook voor schade die ontstaat doordat:
• Uw auto botst.

• Uw auto van de weg raakt.

• Uw auto in het water terecht komt.

• Uw auto schade krijgt door een andere gebeurtenis

• Uw auto omslaat.

van buitenaf.
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Hulpverlening
Een autoverzekering uit het Zicht privépakket

Na een ongeval heeft u recht op hulpverlening. Bij pech

kan bij a.s.r, Allianz, Nationale Nederlanden

binnen Nederland alleen als u dit meeverzekerd heeft.

of Reaal verzekerd worden.

In geval van pech in het buitenland is hulpverlening niet

Samen met u bespreken we de beste passende

altijd meeverzekerd. Soms is het nodig pechhulp mee te

verzekeringsmaatschappij.

verzekeren.

Tweede auto verzekeren?
Naast het kiezen van de dekking zijn er ook andere

Bent u van plan een tweede auto te kopen en wilt u

zaken die belangrijk zijn bij het kiezen van de juiste

deze onder gunstige voorwaarden verzekeren? Kies dan

verzekering. Hier adviseren we u graag over.

voor de tweede autoverzekering van Zicht. Met deze
verzekering krijgt u (onder bepaalde voorwaarden) extra

• Koopt u een occasion? Dan is de aanschafwaarderegeling misschien interessant. Dit betekent dat

bonus-maluskorting. Ook met uw tweede auto bouwt u
schadevrije jaren op.

onder bepaalde voorwaarden de aanschafwaarde
tot 3 jaar na aanschaf wordt vergoed.

Aanvullende dekkingen

• Koopt u een nieuwe auto? Wilt u dan 1, 2 of 3 jaar
nieuwwaarde regeling?
• Wilt u een vrijwillig hoger eigen risico? Hiermee
wordt uw premie lager.
• Zijn er soms jeugdige bestuurders (jonger dan

Schadeverzekering inzittenden
Als aanvulling op uw autoverzekering adviseren we
om een schadeverzekering inzittenden af te sluiten.
Hiermee wordt de geleden schade vergoed aan de

25 jaar)? Dan kan het interessant zijn als u geen

inzittenden (inclusief de bestuurder) bij een auto-

extra eigen risico heeft bij schade door jeugdige

ongeval. Daarnaast zijn ook de spullen verzekerd die

bestuurders.

verloren gaan of beschadigen bij een auto-ongeval.

• Vindt u het belangrijk dat accessoires ook
meeverzekerd zijn?

Rechtsbijstanddekking auto
Met deze dekking bent u verzekerd van juridische

Wat is het eigen risico?

bijstand voor zaken die betrekking hebben op

Het eigen risico is het deel van het schadebedrag dat

autoschade. Ook het verhaal van letselschade valt

u zelf moet betalen bij een schadegeval. U heeft

onder deze dekking. Heeft u al een gewone

een standaard eigen risico voor de dekkingen beperkt

rechtsbijstandverzekering? Controleer dan of die

en volledig casco. Maar u kunt ook een hoger eigen

een rechtsbijstanddekking ‘Auto’ of ‘Verkeer’ heeft.

risico kiezen, u betaalt dan minder premie. Ook kunnen

Zo voorkomt u dubbel verzekeren.

verzekeringsmaatschappijen een hoger eigen risico
verplicht stellen. Maakt u gebruik van de standaard
schade service, dan hoeft u bij een standaard eigen

Heeft u ruitschade?

risico niets te betalen. Heeft u echter gekozen voor

Dan kunt u terecht bij een reparateur die is

een hoger eigen risico dan krijgt u hierop een korting.

aangesloten bij Glasgarant zonder dat dit

In bijde gevallen hoeft u geen voorschot te betalen en

gevolgen heeft voor uw bonus/malus.

heeft u recht op een vervangende auto tijdens reparatie.
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