
 

 

Doelgroepomschrijving 

Dit product is met name bedoeld voor particuliere eigenaren/kentekenhouders van 

personenauto’s met een Nederlands kenteken. De particuliere eigenaar moet in Nederland 
wonen. 

Zij willen zich, beschermen tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid 

voor zaakschade en personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun personenauto. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 Personen die de auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals voor verhuur en leasing of 

als lesauto of taxi. 

 personen die de auto meer dan 180 dagen aaneengesloten per jaar gebruiken of stallen in het 

buitenland. 

 Personen die niet in Nederland wonen. 

 Bedrijven die personenauto’s op naam van een rechtspersoon hebben staan. 

 Bestelauto’s die als personenauto worden gebruikt en auto’s met meer dan 8 zitplaatsen. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van de 

dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige particulieren niet geschikt of 
minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze aanvullende 

verzekeringen gelden de volgende doelgroepbepalingen: 

Beperkt Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die in bepaalde gevallen wel de 

schade aan hun eigen auto willen verzekeren. Bijvoorbeeld bij brand of als de auto wordt 
gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt voor personen met een 

personenauto die ouder is dan ongeveer 10 jaar. De premie die betaald moet worden voor 

deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in verhouding met de dagwaarde 

die bij diefstal of totaal verlies maximaal wordt vergoed. 



Volledig Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die ook de schade aan hun eigen auto 

willen verzekeren die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, 

stoten, brand of als de auto wordt gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt voor personen met een 

personenauto die ouder is dan ongeveer 7 jaar. De premie die betaald moet worden voor deze 

aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in verhouding met de dagwaarde die 
bij diefstal of totaal verlies maximaal wordt vergoed. 

Verlengde Nieuwwaarde 

Deze aanvullende dekking is geschikt voor personen met een auto jonger dan 1 jaar oud die 

zij nieuw hebben aangeschaft en tot de auto 3 jaar oud is willen verzekeren tegen 
nieuwwaarde als de auto gestolen is of total loss wordt verklaard. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor personen met een auto: 

 Ouder dan 1 jaar oud. 

 Die geïmporteerd is uit het buitenland door een niet officiële importeur. 

 


