
GEZINSONGEVALLENPOLIS - INBOEDELPOLIS - AANSPRAKELIJKHEIDSPOLIS

Gegarandeerd 10% korting 
op uw huidige verzekeringen!

WOONHUISPOLIS - GEZINSRECHTSBIJSTANDPOLIS



aansprakelijkheidspolis©

U bent samen met uw zoontje aan het voetballen op het 
grasveldje in uw woonwijk. U staat achter en fanatiek als 
u bent wilt u niet graag verliezen van uw zoontje. U schiet 
de bal hoog en hard, hopende dat de bal over uw zoontje 
heen raast, de goal in. De bal gaat hoog en hard, maar 
belandt niet in de goal…Glasgerinkel klinkt, u heeft de ruit 
van de buurman geraakt.

Gelukkig bent u verzekerd bij Polis Direct. De schade die 
u bij uw buurman heeft veroorzaakt, wordt snel en nauw-      
keurig afgehandeld. U tevreden, uw buurman tevreden.

Met de aansprakelijkheidspolis van Polis Direct 
bent u gedekt tegen schade die u onverhoopt 
aan een ander toebrengt en waarvoor u als 
particulier aansprakelijk bent. De aansprakelijk-
heidspolis heeft een wereldwijde dekking en 
biedt ook dekking tijdens logeerpartijen, 
oppassituaties, vriendendiensten, sport en spel.

Direct een polis regelen?
Bel 0900-0234 of ga naar www.polisdirect.nl. Polis Direct 
verzorgt de opzegging van uw huidige verzekeringen.

aansprakelijkheidspolis

woonhuispolis

inboedelpolis
gezinsrechtsbijstandpolis

gezinsongevallenpolis

Wist u dat u bij Polis Direct ook een woonhuis, 
inboedel, aansprakelijkheid, gezinsongevallen 
en gezinsrechtsbijstandpolis kunt afsluiten? En 
dat wij u de laagste prijsgarantie bieden?

Deze polissen maken deel uit van ons thuis-
pakket. Bij Polis Direct ontvangt u gegaran-
deerd 10% korting op uw huidige verzekeringen. 
Dus betaalt u nu bijvoorbeeld € 300,- per jaar 
dan betaalt u bij Polis Direct € 270,- of minder.  

De laagste
prijsgarantie



inboedelpolis©

Schade aan meubels of vloerbedekking? Verlies van 
kleding? Met de inboedelpolis van Polis Direct is alle
inboedelschade binnen uw woning gedekt. 

U krijgt straks visite en bent snel aan het 
stofzuigen. U wilt nog even achter het 
televisiemeubel zuigen. Het snoer geeft niet 
echt mee en daarom geeft u een ruk aan het 
snoer.  Te hard… uw televisie valt van het 
meubel…kapot.

Gelukkig bent u verzekerd bij Polis Direct. 
De afhandeling van de schade houden we zo 
eenvoudig mogelijk. Geen gedoe met 
bonnetjes. U meldt de schade per telefoon 
of e-mail en in onderling overleg stellen we 
de omvang van de schade en de hoogte van 
de kosten vast.

woonhuispolis en

inboedelpolis:

U kunt aanvullend 
kiezen voor een 

glaspolis. De glaspolis 
biedt dekking voor 
elke onvoorziene 

glasschade. Onder de 
dekking vallen ramen, 
deuren, dakramen en 

lichtkoepels. 

woonhuispolis©

Met de woonhuispolis van Polis Direct 
is uw woning voordelig verzekerd tegen 
de gevolgen van onder andere inbraak, 

blikseminslag, waterschade en brand.

U komt ‘s avonds thuis en ziet dat er is 
ingebroken! De dieven zijn binnengedrongen 

door de deur te forceren. Op zo’n moment komt 
er veel op u af; de schrik, er zijn dierbare spullen 

weggenomen, boosheid, de politie bellen. Die 
deur moet gemaakt worden; u moet een 

herstelbedrijf gaan zoeken; en welk bedrijf komt 
nog ‘s avonds? 

Gelukkig bent u verzekerd bij Polis Direct, 1 
telefoontje naar de noodhulplijn maakt dat 

deskundige hulp binnen 2 uur aanwezig is om een 
deur te plaatsen zodat u toch wat geruster kunt 
gaan slapen. Het herstelbedijf stuurt de factuur 

direct naar Polis Direct. g
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gezinsongevallenpolis©

U bent heel trots op uw dochtertje 
van vier jaar. Zij kan namelijk fietsen 
zonder zijwieltjes! Uw vreugde is 
slechts van korte duur. Uw dochtertje 
verliest haar evenwicht en valt met 
haar mond op het stuur van de fiets. 

Gelukkig bent u verzekerd bij Polis 
Direct. Alle behandelingen die 
noodzakelijk zijn na een ongeluk 
zoals tandheelkundige kosten voor 
kinderen tot 18 jaar, worden 
vergoed.

De gezinsongevallenpolis van Polis Direct verzekert 
u, uw partner en inwonende kinderen (tot 21 jaar) 
tegen ongevallen. Dekking tegen o.a. zonnesteek, 
verbranding, acute vergiftiging, complicaties 
als gevolg van eerstehulpverlening of medische 
behandelingen.

gezinsrechtsbijstandpolis©

Met de gezinsrechtsbijstandpolis van 
Polis Direct zijn u en uw gezinsleden 

verzekerd van uitstekende rechtshulp 
in geval van juridische conflicten. 

Consument&Wonen
Uw buurman heeft met u afgesproken dat hij de takken 
van uw appelboom die in zijn tuin hangen gaat snoeien. 

U komt terug van een vakantie in het buitenland en bij 
het betreden van uw achtertuin merkt u 

tot uw grote verbazing dat de buurman niet alleen de 
takken heeft weggehaald maar de hele boom!

Gelukkig bent u verzekerd bij Polis Direct. Zo hoeft u 
geen dure advocaat in te schakelen om uw gelijk te 

halen.

U kunt kiezen uit de 
volgende pakketten:

• Verkeer	 	 	
• Consument & Wonen  
• Consument & Wonen, Inkomen  
• Consument & Wonen, Verkeer  
• Consument & Wonen, Inkomen, 
   Verkeer 

Uitkeringen
 Basis  Uitgebreid

Overlijden € 5.000,- € 10.000,-

Overlijden kinderen € 2.500,- € 5.000,-

Invaliditeit € 25.000,- € 50.000,-

Tandheelkundige/medische kosten € 500,-  € 1.000,-



AFM-inschrijvingsnummer 12010584


