
Erasmus Verzekeringen: klantgericht sinds 1736
Erasmus Verzekeringen legt zich toe op vrijwel alle aspecten van het verzekeren. Kenmerkend zijn soliditeit, in
combinatie met een grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid. Erasmus Verzekeringen is een 100%
dochtermaatschappij van Wüstenrot & Württembergische AG te Stuttgart, een degelijk en betrouwbaar
internationaal all finance concern.

Erasmus Multi Polis
De Personenautoverzekering is onderdeel van de Erasmus Multi Polis, de pakketverzekering van Erasmus
Verzekeringen. De Multi Polis is onderverdeeld in 5 rubrieken. Door verzekeringen te sluiten in meerdere rubrieken
krijgt u korting op de premies van alle gesloten verzekeringen die kan oplopen tot wel 10%. Ook is betaling in
termijnen (maand, kwartaal of halfjaar) mogelijk, zonder premie-opslag. 

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie? Uw assurantie-adviseur informeert u graag over alle mogelijkheden. En maakt desgewenst
een op uw situatie en wensen toegesneden offerte.

Uw assurantie-adviseur:
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Erasmus
Verzeker ingen

Erasmus Verzekeringen B.V.
Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam
Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam
Tel. 010 - 28 08 400
Fax 010 - 28 08 220
E-mail: info@erasmus.nl
www.erasmus.nl

Tweede gezinsauto
Steeds meer gezinnen besluiten een tweede auto te kopen. De partner wordt in veel gevallen de hoofdbestuurder, maar
heeft nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Jammer, want dan is de premie een stuk hoger. Erasmus heeft daarvoor een
gunstige regeling waardoor de B/M-korting van de eerste auto overgenomen wordt voor de tweede auto. 

Wel is aan deze tweede gezinsautoregeling een aantal voorwaarden verbonden:
• per jaar wordt er niet meer dan 15.000 km mee gereden; 
• de cataloguswaarde van de auto bedraagt maximaal EUR 25.000,- en heeft een lagere cataloguswaarde dan de eerste auto;
• de bestuurders van zowel de eerste als de tweede gezinsauto zijn minimaal 24 jaar oud en hebben beiden minimaal 2 jaar

schadevrij gereden;
• de tweede gezinsautoregeling geldt niet voor inwonende kinderen;
• de eerste gezinsauto is al of wordt tegelijkertijd bij Erasmus verzekerd.

Wat te doen bij schade
Heeft u schade? Vul dan altijd het Europees Schadeformulier in en neem contact op met uw assurantie-adviseur. Hij spant
zich in om de schade-afwikkeling goed en vlot te laten verlopen. 

Hulpverlening in binnen- en buitenland
Met onze personenautoverzekering kunt u bij een ongeval in binnen- en buitenland rekenen op uitgebreide hulpverlening
door SOS International. Uw auto wordt bijvoorbeeld voor u vanuit het buitenland naar Nederland teruggebracht als u door
ziekte of als gevolg van een ongeval niet meer in staat bent dit zelf te doen. U kunt SOS International ook inschakelen als de
onderdelen die voor de reparatie van uw auto noodzakelijk zijn, op uw vakantiebestemming niet op voorraad zijn. SOS
International zorgt er dan voor dat de onderdelen toegezonden worden. Naast hulp bij een ongeval wordt, als u een
cascodekking heeft, ook bij pech hulp verleend en ontvangt u een ruime tegemoetkoming in de kosten voor de huur van
vervangend vervoer.

Repareren noodschade
In een aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn om bepaalde schade te repareren om de weg te kunnen vervolgen.
Bijvoorbeeld het plaatsen van een noodruit of het vervangen van een koplamp. Tot een bedrag van EUR 250,- mag deze
noodschade zonder voorafgaande toestemming van Erasmus gerepareerd worden. 

TOPHERSTEL-regeling
Indien u een W.A. + volledig cascoverzekering heeft, dan kunt u gebruik maken van de TOPHERSTEL-regeling. Door de
schade bij een schadebedrijf te laten repareren dat aangesloten is bij TOPHERSTEL, vermindert uw eigen risico en krijgt u
bovendien gratis vervangend vervoer. Adressen van TOPHERSTEL-bedrijven vindt u op www.topherstel.nl.



Bonus/Malus-ladder
Schadevrij rijden wordt beloond met een korting op uw premie. Die korting is mede afhankelijk van de starttrede
op de Bonus/Malus-ladder. Deze starttrede wordt bepaald op basis van het aantal te rijden kilometers per jaar: 

- tot 15.000 kilometer start bij trede 6
- 15.000 – 20.000 kilometer start bij trede 5
- meer dan 20.000 kilometer start bij trede 4

Naast de starttrede tellen ook uw schadevrije jaren mee. Indien u bij een andere verzekeraar verzekerd bent
geweest, neemt Erasmus na overlegging van de originele B/M-verklaring het aantal schadevrije jaren over.

Hoeveel korting u krijgt, kunt u zien in de Bonus/Malus-ladder:

Claimt u een schade, dan valt u terug op de Bonus/Malus-ladder. In een aantal gevallen kunt u echter aan de
oorzaak van de schade niets doen. Daarom vindt er geen terugval plaats, indien schade is veroorzaakt door:
brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, inbraak of botsing met loslopende dieren of vogels. Tevens geldt voor
ongevallen met fietsers of voetgangers waar u geen schuld aan heeft ‘no blaim, no claim’ en ook bij ruitbreuk
vindt er geen terugval plaats.

Premie
De premie van uw verzekering wordt bepaald op grond van een aantal factoren zoals het merk, de uitvoering
en het vermogen van de auto, postcode, leeftijd van de bestuurder in combinatie met het aantal schadevrije
jaren, het aantal gereden kilometers per jaar en het soort dekking in combinatie met de ouderdom van de auto.
Op die manier wordt de premie op een eerlijker manier berekend. 

ZON-tarief
In een aantal regio’s van Nederland is onder bepaalde voorwaarden een nog gunstiger cascotarief van
toepassing. Met dit zogenoemde ZON-tarief krijgt u 10% extra korting op uw cascopremie. Dit tarief is alleen
geldig bij een W.A. + volledig casco verzekering. Andere voorwaarden zijn onder andere: de bestuurder heeft
minimaal 3 aantoonbaar schadevrije jaren, de bestuurder is tussen de 24 en 65 jaar, de auto rijdt maximaal
20.000 kilometer per jaar, de auto mag niet ouder zijn dan 10 jaar en de auto wordt uitsluitend particulier
gebruikt. 

Het wordt steeds drukker op de wegen. 
We maken met z’n allen veel kilometers. 
Deze mobiliteit brengt risico’s met zich mee. 
Uw auto kan gestolen worden of u kunt bij een
ongeval betrokken raken waaraan u een bescha-
digd voertuig of misschien zelfs lichamelijk letsel
kunt overhouden. In zo’n situatie komen er allerlei
vragen op u af. Wie is schuldig, wie moet betalen
en hoe zit het met mijn medepassagiers? Erasmus
Verzekeringen biedt hiervoor diverse verzekeringen
waarmee u goed verzekerd bent tegen de 
financiële gevolgen van een ongeluk of diefstal.

Verzekering: drie vormen

W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De basis van de personenautoverzekering is de (verplichte)
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.). Deze verzekering
dekt de schade die u met uw auto tijdens deelname aan het verkeer
toebrengt aan een ander en/of aan diens bezittingen, tot een
bedrag van maar liefst EUR 2.500.000,-.

W.A. + beperkt casco
Naast de W.A.-dekking krijgt u ook een vergoeding voor een aantal
schadeoorzaken aan uw auto, die buiten uw schuld zijn ontstaan.
Bijvoorbeeld diefstal, brand, storm of ruitbreuk. 

W.A. + volledig casco
W.A. + volledig casco (‘all risks’) biedt de meest complete dekking
voor uw auto. Niet alleen gebeurtenissen als diefstal, storm en
ruitbreuk zijn verzekerd, maar ook schade als gevolg van
aanrijdingen, vandalisme, van de weg of te water raken en andere
‘van buiten komende onheilen’. 

Voordelen personenautoverzekering

Dekkingsgebied
Met de personenautoverzekering van Erasmus bent u verzekerd in
bijna geheel Europa. 

Accessoires bij W.A. + casco
Bij een cascoverzekering zijn accessoires op en aan de auto tot 
EUR 1.250,- gratis meeverzekerd. Hiervan wordt maximaal 
EUR 500,- aan audio-visuele apparatuur (inclusief carkit en
dergelijke) vergoed en EUR 125,- aan cd’s of andere geluidsdragers.

Nieuwwaarderegeling bij W.A. + volledig casco
De nieuwwaarderegeling geldt voor personenauto’s met een
cataloguswaarde tot EUR 55.000,-. Indien uw auto jonger is dan 
3 jaar en gestolen wordt of total loss wordt verklaard, profiteert u
van een zeer gunstige afschrijvingsregeling waardoor de vergoeding
hoger uitkomt dan de dagwaarde. Voor auto’s jonger dan 1 jaar
krijgt u zelfs de op dat moment geldende cataloguswaarde vergoed.

Verkoop van de auto
Indien u uw auto verkoopt gedurende het verzekeringsjaar, dan
wordt het restant van de premie terugbetaald.

Personenautoverzekering Eigen risico
Bij een schade die onder de cascodekking valt, geldt in principe een eigen risico van EUR 136,-. In een
aantal gevallen kan het eigen risico verminderd worden of zelfs wegvallen.

Ruitbreuk
Indien u bij ruitbreuk de ruit laat vervangen bij een vestiging van Autotaalglas of Carglass, wordt uw eigen
risico met EUR 68,- verminderd. Een reparatie aan de ruit door middel van een harsinjectie kost u geen
eigen risico.

Preventiesysteem
Mocht uw auto gestolen worden en uw auto is voorzien van een goedgekeurd diefstalpreventiesysteem,
dan wordt uw eigen risico verminderd met EUR 136,-.

Reparatie
Indien uw auto W.A. + volledig casco verzekerd is, en u laat uw auto repareren door een schadebedrijf dat
is aangesloten bij TOPHERSTEL, dan geldt een vermindering van uw eigen risico met EUR 136,-.

Aanvullende verzekeringen
Het is niet alleen uw auto die schade kan krijgen. Ook u of uw passagiers kunnen bij een ongeluk schade
krijgen of gewond raken. Of u kunt betrokken raken bij een juridische kwestie. Om u tegen deze financiële
gevolgen in te dekken, zijn er diverse aanvullende verzekeringen:

Inzittendenverzekering
Wanneer u uw auto verzekert, is het verstandig om ook een inzittendenverzekering af te sluiten. Er zijn
twee mogelijkheden, de ongevallen inzittendenverzekering en de schadeverzekering inzittenden.

• ongevallen inzittendenverzekering 
De ongevallen inzittendenverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit
van de inzittenden na een ongeval. De bestuurder kan ook meeverzekerd worden. De hoogte van de
uitkering van de ongevallen inzittendenverzekering is een vast bedrag en heeft geen relatie met de
werkelijk geleden schade.

• schadeverzekering inzittenden 
De schadeverzekering inzittenden dekt, in tegenstelling tot de ongevallen inzittendenverzekering, alle
werkelijke kosten die voortkomen uit materiële en immateriële schade die inzittenden van de auto lijden bij
een verkeersongeval. Hieronder vallen ook de kosten voor huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning,
medische kosten, inkomensschade en uitvaartkosten. 

Rechtsbijstandsverzekering
Het is vervelend als u schade oploopt die veroorzaakt is door iemand anders. Het is helemaal vervelend als
die ander weigert voor die schade op te draaien. Voor u het weet bent u in een juridisch conflict beland
waarbij rechtshulp gewenst is. Hiervoor heeft Erasmus drie soorten rechtsbijstandverzekeringen.

• verhaalsservice
Bij verhaalservice bent u verzekerd voor het verhalen van materiële schade.

• verhaalsrechtsbijstand
Bij verhaalsrechtsbijstand bent u verzekerd voor het verhalen van materiële schade en letselschade.

• motorrijtuigenrechtsbijstand 
Wilt u zich geen zorgen hoeven maken over juridische kwesties die u tegen kunt komen in het verkeer,
dan is de motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering de ideale verzekering. U bent optimaal verzekerd voor
strafzaken, het verhalen van materiële schade en het verhalen van letselschade. 

B/M-trede kortingspercentage B/M-trede na een verzekeringsjaar met aantal schades
0 1 2 3

19 75 19 14 8 1
18 75 19 13 7 1
17 75 18 12 7 1
16 75 17 11 6 1
15 75 16 10 6 1
14 75 15 9 5 1
13 70 14 8 4 1
12 67,5 13 7 3 1
11 65 12 6 2 1
10 60 11 6 2 1
9 55 10 5 1 1
8 50 9 4 1 1
7 45 8 3 1 1
6 40 7 2 1 1
5 35 6 1 1 1
4 25 5 1 1 1
3 15 4 1 1 1
2 0 3 1 1 1
1 -/-25 (toeslag) 2 1 1 1


