
Schade Voordeelpakket
Bundel voordelig al uw schadeverzekeringen



Uw persoonlijke selectie
schadeverzekeringen voordelig geprijsd

Een snelle en goede afhandeling van eventuele schade én nooit teveel premie 
betalen. Daarom sluit u het Fortis ASR Voordeelpakket af. Hoe meer verzeke
ringen u in het pakket onderbrengt, hoe voordeliger het uitpakt. Uw korting 
kan oplopen tot maar liefst 12%. Een verzekering afsluiten is niet moeilijk. Het 
overzicht houden vraagt wel enige aandacht. Loopt u geen onnodig risico? 
Betaalt u niet teveel? Het zijn vragen die niet elke dag spelen, maar als het 
nodig is, wilt u goed verzekerd zijn. Speciaal daarvoor biedt Fortis ASR het 
Voordeelpakket. Een pakket dat al   uw verzekeringen bundelt, elke overlap  
in verzekeringen uitsluit én voorkomt dat u onderverzekerd bent. 
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Oplopend voordeel
Met het Voordeelpakket stelt u uw eigen pakket schadever
zekeringen samen, waardoor dat geheel op uw persoonlijke 
situatie is toegesneden. U profiteert hierbij van een voordelig 
tarief. De verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken.  
Hoe meer rubrieken u opneemt in uw Voordeelpakket, hoe 
hoger uw korting. Kiest u bijvoorbeeld uit twee rubrieken één 
verzekering, dan krijgt u 3% korting op het totale premie
bedrag. Elke extra verzekering uit een andere rubriek levert 
u nog eens 3% korting op; uw korting kan dus oplopen tot 
12%. 

Uw tussenpersoon kan u helpen bij de samenstelling van 
uw persoonlijke Voordeelpakket. Als u bijvoorbeeld kiest 
voor een Inboedel, een Aansprakelijkheids, een Auto en 
een Doorlopende reisverzekering, dan loopt uw korting 
op tot 9% over het totaalbedrag. Dat maakt uw premie een 
stuk aantrekkelijker dan wanneer u dezelfde verzekeringen 
afzonderlijk afsluit. Bovendien betaalt u geen polis of 
administratiekosten. Ook niet wanneer u iets wilt wijzigen. 
En per maand betalen kost u ook niets extra.

Extra service voor Voordeelpakkethouders
Een van de extra’s bij het Voordeelpakket is de Fortis ASR 
Alarmservice. Als u schade hebt, kunt u dat dag en nacht 
 via onze alarmservice melden, ook als u in het buitenland 
zit. Het enige wat u nodig hebt is uw servicepas.

Voordelen van het Fortis ASR Voordeelpakket
• Aantrekkelijke korting oplopend tot 12%
• De beste oplossing bij schade
• Snelle en soepele schadevergoeding
• Geen polis of administratiekosten
• Gratis maandbetaling
• Geen overlap of onderverzekering
• Eén aanspreekpunt, uw persoonlijke tussenpersoon

Hoe meer rubrieken u opneemt in uw Voordeelpakket, 
hoe hoger uw korting.

Welkomstcadeau
Om uw verzekeringspapieren overzichtelijk te kunnen bewaren, 
ontvangt u bij het afsluiten van een Fortis ASR Voordeelpakket 
een opbergmap cadeau. 

Aantal Korting

Eén rubriek 0% 

Twee rubrieken 3% 

Drie rubrieken 6% 

Vier rubrieken 9% 

Vijf rubrieken 12%
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Uw Voordeelpakket 
Alleen díe verzekeringen die u nodig hebt. Met het 
Fortis ASR Voordeelpakket maakt u een persoonlijke 
selectie. Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie? 
Dan een Doorlopende reisverzekering. Bezit u een eigen 
woning? Dan hebt u zeker de Woonhuisverzekering nodig. 

Wonen
• Inboedelverzekering 
• Woonhuisverzekering
• Persoonlijke ongevallenverzekering
• Gezinsongevallenverzekering

Aansprakelijkheid
• Aansprakelijkheidsverzekering voor u en uw gezin

Rechtsbijstand
• Rechtsbijstandverzekering voor u en uw gezin

Verkeer
• Autoverzekering
• Motorverzekering

Recreatie
• Doorlopende reisverzekering
• Caravanverzekering
• Kampeerautoverzekering
• Pleziervaartuigenverzekering
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Alles van waarde
Uw waardevolle bezittingen zijn op uw Fortis ASR Inboedel
verzekering standaard meeverzekerd tot de volgende bedragen:
•  Sieraden tot € 6.000, met een maximale dekking voor  

diefstal van € 2.500
• Audio-, video- en computerapparatuur tot € 12.000
•  Antiek, kunst, verzamelingen en muziekinstrumenten 

tot € 15.000
• Aan huurwoning aangebrachte voorzieningen tot € 6.000

Naast uw standaard meeverzekerde waardevolle bezittingen 
hebt u de mogelijkheid een aanvullende diefstaldekking voor 
sieraden mee te verzekeren (tegen een andere premie). Al uw 
andere waardevolle bezittingen met een hogere waarde kunnen 
gewoon worden meeverzekerd tegen de normale premie.

Extra zekerheid
Kostbare inboedel zoals een videocamera of golfuitrusting  
is in de woning standaard meeverzekerd op de Inboedel
verzekering. U trekt er echter ook wel eens op uit met deze 
kostbaarheden. Tegen een geringe premietoeslag kunt u  
hiervoor de Buitenhuisdekking meeverzekeren. In dat geval 
geldt de dekking van de Inboedelverzekering ook voor als 
deze kostbaarheden zich buiten de woning bevinden.

Woonhuis
Uw huis is een kostbaar bezit. En hoe zorgvuldig u hier ook 
mee omgaat, een schade kan zich altijd voordoen. Een goede 
verzekering is daarom van belang. U hebt de keuze uit twee 
dekkingsmogelijkheden: Woonhuis extra uitgebreid en  
Woonhuis all risks. Uw glas is bij de Woonhuisverzekering 
standaard meeverzekerd.

Inzicht in uw persoonlijke situatie
Wat er ook gebeurt in of rond uw woning, garage of schuur, 
met de Woonhuis en Inboedelverzekering van Fortis ASR 
bent u prima verzekerd tegen alle voorkomende gevallen 
van schade. Vul op www.fortisasr.nl de herbouwwaarde en  
inboedelmeter in om uw herbouw en inboedelwaarde te  
bepalen. De Woonhuis en Inboedelverzekering van Fortis ASR 
zijn geïndexeerde verzekeringen. Dat houdt in dat uw ver
zekeringen automatisch meegroeien met prijsstijgingen: de 
verzekerde bedragen blijven dus op peil. En door de snelle 
afhandeling van uw schade, kunt u de inboedel direct vervangen 
en de schade aan uw woning snel (laten) herstellen. 

Herstel aan woning en inboedel 
Bij de Woonhuis en Inboedelverzekering hebt u de meest 
complete dekking en zijn onder andere diefstal, vernieling, 
brand, waterschade, schroei en smeltschade volledig gedekt. 
Dat geldt ook voor extra voorzieningen die u aan uw woning 
hebt aangebracht. Zelfs de spullen van anderen die in uw 
 woning staan, zijn meeverzekerd.

Wonen

• Inboedelverzekering                                                                              
• Woonhuisverzekering
• Persoonlijke ongevallenverzekering                                                             
• Gezinsongevallenverzekering

Voordelen Fortis ASR Woonhuis- en  
Inboedelverzekering
• Garantie tegen onderverzekering
• Verzekering groeit automatisch mee met prijsstijgingen
• Herstel in natura
•  U bespaart extra door goede inbraakbeveiliging;  

voor preventietips zie www.fortisasr.nl
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Voordelen Fortis ASR Ongevallenverzekering
•  Mogelijkheid van jaarlijkse groei van verzekerde  

bedragen (5%)
•  Hoogte van premie is aangepast aan beroep  

(Persoonlijke ongevallen)
•  Dekking past bij elke gezinssamenstelling  

(Gezinsongevallen)

Ongevallenverzekering
Wat als u uitglijdt op een gladde vloer? Een huiselijk ongeluk 
kan behoorlijke financiële gevolgen hebben voor u en uw gezin. 
Daarom heeft Fortis ASR de Ongevallenverzekering aangepast 
op iedere gezinssituatie. De Ongevallenverzekering geeft u 
en uw gezin financiële zekerheid bij blijvende invaliditeit of 
overlijden door een ongeval. Bij de Persoonlijke ongevallen
verzekering kiest u zelf de verzekerde bedragen en de  
dekkingen: overlijden en/of blijvende invaliditeit. De Gezins
ongevallenverzekering verzekert u en uw gezin (met of zonder 
kinderen) tegen de financiële gevolgen van overlijden en 
blijvende invaliditeit. Daarbij hebt u de keuze uit vier pakketten 
met verschillende dekkingsbedragen. Uw tussenpersoon helpt 
u graag bij uw keuze.

Zekerheid voor uw gezin
•  Hebt u al kinderen op uw polis staan en komt er daarna een 

kind bij, dan is dit kind zonder extra premie meeverzekerd.
•  Voor ongehuwde kinderen van 18 tot 27 jaar loopt de  

verzekering door wanneer zij een studie volgen, ook als  
ze dan uitwonend zijn.

•  Tandheelkundige hulp wordt vergoed voor meeverzekerde 
kinderen.
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Aansprakelijkheid

• Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Het is winter, u glijdt uit met uw fiets en beschadigt een  
geparkeerde auto. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen 
van situaties waarin u schade veroorzaakt of letsel toebrengt 
aan een ander. U kunt dan te maken krijgen met schadeclaims. 
De Aansprakelijkheidsverzekering van Fortis ASR biedt u een 
dekking tegen schadeclaims.

Iedereen verzekerd
De Aansprakelijkheidsverzekering geldt voor:
•  U en uw partner
•  Uw kinderen (inwonend of voor studie uitwonend)
•  Andere inwonenden
•  Uw huisdieren

Extra zekerheid
U bent standaard verzekerd tegen schadeclaims tot  
€ 1.250.000, maar u kunt het bedrag ook verhogen  
tot € 2.500.000. Daarnaast kunt u een Verhaalsbijstands-
dekking in uw polis opnemen. Die helpt u geleden schade  
te verhalen op een ander. De dekking is wereldwijd geldig.

Voordelen van de Fortis ASR Aansprakelijkheids-
verzekering
• Op reis, thuis, bij vrienden of op vakantie;  de dekking 

geldt overal
• Huisdieren en kinderen zijn ook verzekerd
• Bespaar op uw premie met het Voordeelpakket
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Rechtsbijstand

• Rechtsbijstandverzekering

Wat als uw werkgever een ontslagprocedure begint? Of als de 
buurman ongevraagd de schutting weghaalt? Opkomen voor 
uw belangen kan duur uitvallen. Vaak bent u genoodzaakt een 
advocaat in te schakelen die u gemiddeld zo’n € 150 per uur in 
rekening brengt. Deze kosten moet u zelf betalen, of u de zaak 
nu wint of verliest. 

Met de Rechtsbijstandverzekering van Fortis ASR krijgt u 
deskundige hulp wanneer u die nodig hebt. Bij juridische 
conflicten wordt de expertise ingeroepen van DAS Rechts
bijstand, een onafhankelijke en professionele instelling.  
Daarmee bent u zeker van betrouwbare juridische bijstand.  
De Rechtsbijstandverzekering geldt voor u en uw gezin.

Voordelen van de Fortis ASR Rechtsbijstandverzekering
• Onbeperkte kostenvergoeding via DAS Rechtsbijstand
• Uitstekend juridisch advies
•  Geldt ook in het buitenland (Europa en Middellandse Zee)

• Aanvullende Plusdekking mogelijk (werelddekking)
• Uw hele gezin verzekerd
• U bepaalt zelf de dekking

Kies voor uw recht
U kunt bij de Rechtsbijstandverzekering kiezen uit drie 
 mogelijkheden: Rechtsbijstand Uitgebreid, Rechtsbijstand 
exclusief eigen woning, exclusief motorrijtuigen of exclusief 
beiden en het Pluspakket. Uw premie is afhankelijk van het 
aantal onderdelen dat u kiest. 
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Verkeer

U bent wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor 
schade die u met uw auto of motor aan anderen kunt toe
brengen: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Daar
naast biedt Fortis ASR u verschillende cascoverzekeringen 
voor schade aan uw auto of motor. 

De premie die bij u past
De premie van uw Auto of Motorverzekering wordt bepaald 
door meerdere factoren, zoals het aantal kilometers dat u jaar
lijks rijdt, wat voor auto of motor u hebt en waar u woont. De 
kans op blikschade in de Randstad is bijvoorbeeld hoger dan 
in landelijk gebied. Voor het vaststellen van de premiehoogte 
hanteert Fortis ASR een formule die hiermee rekening houdt. 
Zo betaalt u een eerlijke premie. 

Casco
•  Casco Beperkt: verzekert schade aan auto en motor 
 door onder meer brand en diefstal. 
•  Casco Compleet: dekt vrijwel alle schadeoorzaken. Voor 

nieuwe auto’s en motoren biedt deze verzekeringsvorm 
het eerste jaar een uitstekende nieuwwaarderegeling. 
Ook schade aan helm en motorkleding door een ongeval 
is verzekerd.

•  InruilPlus: uitgebreide cascodekking voor auto’s van drie jaar 
en ouder. De premie daalt naarmate de auto ouder wordt. 
Raakt uw auto total loss of wordt uw auto gestolen, dan 
garandeert InruilPlus een hoge dagwaardevergoeding.

U kunt uw Auto- of Motorverzekering aanvullen met:
•  Noclaim beschermer: bij deze aanvullende verzekering 
 kunt u maximaal één keer per jaar schade claimen zonder 

terug te vallen in trede.
•  Ongevallen Inzittenden: vergoedt indien u of andere 

 inzittenden bij een ongeval blijvend letsel oplopen of 
overlijden, ongeacht wie er aansprakelijk is.  
Voor motorrijders is er de Ongevallen Opzittenden.

•  Rechtsbijstand: geeft u rechtshulp wanneer u gedupeerd 
bent in het verkeer.

•  Verhaalsbijstand: helpt u materiële schade te verhalen 
op een ander.

•  Schadeverzekering Inzittenden / Opzittenden:  
automobilisten kunnen bovendien een Schadeverzekering 
Inzittenden afsluiten en motorrijders een Schadeverzekering 
Opzittenden, waarmee elke passagier verzekerd is tegen 
letsel en materiële schade.

• Auto en Motorverzekering

Voordelen van de Fortis ASR Auto-en Motorverzekering 
• Bonuskorting bij schadevrij rijden tot 75%
• Met de Noclaim beschermer bij schade niet meteen  

korting kwijt
• Snelle en vakkundige reparatie
• Hulp onderweg 
• Gratis kenteken graveren in autoruiten 
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•  Opgebouwde bonuskorting eerste auto geldt 
 ook voor uw tweede auto en motor 
•  Bij schade door schuld van een ander geen 
 verlies noclaim
• Bonusbescherming
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Recreatie

• Doorlopende reisverzekering     
• Caravanverzekering
• Kampeerautoverzekering          
• Pleziervaartuigenverzekering

Toch handig. Een lastminute boeken en weten dat u goed 
verzekerd op reis gaat. De Doorlopende reisverzekering van 
Fortis ASR verzekert u het hele jaar van reisgemak. U sluit 
de verzekering af voor uzelf of uw hele gezin en u kiest of de 
dekking alleen in Europa geldt of wereldwijd. En dat voor een 
voordelige premie. 

Zo compleet als u wilt
Bij de Doorlopende reisverzekering is alleen de dekking  
‘Extra kosten’ verplicht. Voor het overige bepaalt u zelf wat  
u extra verzekert. 

De keuzedekkingen zijn: 
•  Ongevallen: overlijden of blijvende invaliditeit door 
 een ongeval
•  Geneeskundige kosten: aanvulling op uw  

ziektekostenverzekering
• Bagage: beschadiging, diefstal of verlies van uw bagage
• Geld: diefstal of verlies van geld en betaalmiddelen
•  Extra kosten door pech onderweg: vervangend vervoer 
 en/of verblijf
•  Annulering: annulering, vertraging of voortijdige  

beëindiging van uw reis
•  Automobilistenhulp: hulp langs de weg en repatriëring 
 van auto en bagage.

Caravan, kampeerauto of pleziervaartuig?
Fortis ASR heeft ook prima verzekeringen voor uw boot,  
camper of caravan. Uw tussenpersoon heeft speciale folders 
voor u.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Wilt u weten hoe uw Voordeelpakket eruitziet, of wilt u
meer weten over een verzekering uit deze brochure? Uw 
tussenpersoon helpt u hierbij en berekent voor u de juiste 
premie.

Voordelen van de Fortis ASR Doorlopende 
reisverzekering
• Het hele jaar goed verzekerd op reis
• Voordelig, zeker als u vaker op reis gaat
• Géén extra premie voor winter en onderwatersport risico
• Ook geldig in Nederland bij minimaal één betaalde 
 overnachting
• Dekkingen naar keuze toevoegen of weglaten
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net 
als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten de 
 zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen met 
onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. 
Die samenwerking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten 
die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl51
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V. ,KvK 30031823, heeft een 
vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen 
van het verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer
12000478. Zij kan optreden als aanbieder van schade-
verzekeringen. Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR
kunt u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


