
Autoverzekering



De Proteq Autoverzekering is één 
van de goedkoopste autoverzekeringen 
van Nederland. Ook de voorwaarden zijn 

bijzonder gunstig. Proteq zorgt voor
 een snelle en deskundige 

afhandeling en uitbetaling bij schade.

Besparen

Met de Proteq Autoverzekering 
bespaart u al snel honderden 
euro’s per jaar!



Proteq bespaart het u

      1. Welke soorten verzekeringen kan ik kiezen?

      2. Wat biedt de WA-verzekering?

      3. Wat biedt de WA+Beperkt Casco verzekering?

      4. Wat biedt de WA+Volledig Casco verzekering?

      5. Wat biedt de Automobilisten Rechtsbijstandverzekering?

      6. Wat biedt de Inzittendenbescherming?

      7. Wat biedt de No-claimbescherming?

      8. Wat is de maximale no-claimkorting?

      9. Wat is No-blame – No claim?

    10. Hoe kom ik aan een no-claimverklaring?

    11. Aan welke beveiligingseisen moet mijn auto voldoen?

    12. Is het voordelig om een tweede auto bij Proteq te verzekeren?

    13. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen?

    14. Hoe sluit ik de verzekering af?

    15. Wat zijn de voordelen van de Proteq Autoverzekering?

    16. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

    17. Wie is Proteq?



xxxxxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Als u met uw voertuig schade of letstel aan een ander toebrengt, bent u hiervoor 

wettelijk aansprakelijk. De verplichte WA-verzekering zorgt voor de nodige schadeloos-

stelling. De WA-verzekering biedt:

• Dekking tot € 2.500.000,- bij materiële schade.

• Dekking tot € 5.000.000,- bij letselschade.

• Aansprakelijk stellen van de tegenpartij wanneer schade aan uw voertuig is toegebracht.

• Hulp bij schade na een ongeval in binnen- en buitenland.

• Vergoeden proceskosten (als u bij een civiele procedure betrokken raakt).

• Borgstelling (tot € 17.500,-) bij inbeslagname van uw auto.

  2. Wat biedt de WA-verzekering?

  1. Welke soorten verzekeringen kan ik kiezen?Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Tip

Uw auto is: 
< 4 jaar: overweeg  
WA + Volledig Casco

4-10 jaar: overweeg 
WA + Beperkt Casco

> 10 jaar: overweeg 
WA

De Proteq Autoverzekering biedt 3 basisverzekeringen:

• De WA-verzekering 

• De WA+Beperkt Casco verzekering

• De WA+Volledig Casco verzekering

Aanvullend kunt u kiezen uit:

• De Automobilisten Rechtsbijstandverzekering

• De Inzittendenbescherming

• De No-claimbescherming



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Prima dekking

• Accessoires 
standaard verzekerd 
tot € 1.000,-
• Vervangend vervoer 
bij schade
• Prima nieuwwaarde-
regeling

 Naast alle voordelen van de WA + Beperkt Casco verzekering, verzekert de

WA-Volledig Casco verzekering ook verlies van en schade aan de auto door:

• botsingen

• omslaan 

• slippen 

• van de weg of te water raken. 

Ook als het uw schuld is, of een onvoorzien gebrek aan uw auto de oorzaak is van het 

ongeval. Bovendien heeft u recht op gratis vervangend vervoer voor de duur van de 

reparatie (mits een met Proteq samenwerkend schadeherstelbedrijf de schade herstelt). 

De verzekering vergoedt ook schade aan kleding en biedt de meest uitgebreide hulp in 

binnen- en buitenland.

  4. Wat biedt de WA+Volledig Casco verzekering?

 Naast de voordelen van de WA-verzekering biedt deze verzekering dekking bij 

schade aan uw eigen auto door: • Diefstal, inbraak of joyriding • Brand • Ruitbreuk  

• Storm • Botsing met vogels of loslopende dieren • Natuurrampen • Relletjes.

Standaard is € 1.000,- aan accessoires (audiovisuele en telecommunicatie apparatuur tot 

€ 500,-) meeverzekerd. U kunt de accessoires natuurlijk voor een hoger bedrag verzeke-

ren.  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

- Tot € 1.500,- (audiovisuele en telecommunicatie apparatuur tot € 500,-)

- Tot € 2.500,- (audiovisuele en telecommunicatie apparatuur tot € 1.000,-)

- Tot € 5.000,- (audiovisuele en telecommunicatie apparatuur tot € 1.500,-)

  3. Wat biedt de WA+Beperkt Casco verzekering?



 Met deze verzekering heeft u recht op rechtskundige bijstand en vergoeding van 

de proceskosten. Als automobilist kunt u in situaties terechtkomen waarin juridische hulp 

noodzakelijk is. Hulp om na bijvoorbeeld een ernstig ongeval, inkomstenderving, letsel-

schade of smartengeld te vorderen. Of wanneer u hulp nodig heeft als u door een ongeval 

in een strafproces verwikkeld raakt. Met deze verzekering verhaalt u ook autoschade 

waarvoor u niet verzekerd bent op de tegenpartij.

  5. Wat biedt de Automobilisten Rechtsbijstandverzekering?Extra zekerheid

• Automobilisten 
Rechtsbijstand-
verzekering
• Inzittenden-
bescherming
• No-claim-
bescherming

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. En dat is al vervelend genoeg. Nog 

vervelender is dat u hierdoor het volgende verzekeringsjaar meer premie gaat betalen. 

Dat hoeft niet met de No-claimbescherming. Want hiermee kunt in een verzekeringsjaar 

een schade claimen, zonder dat u meer premie gaat betalen. 

  7. Wat biedt de No-claimbescherming?

 De Inzittendenbescherming biedt financiële bescherming aan u en de inzittenden 

bij letsel en werkelijk geleden schade als gevolg van een ongeval. En dit tot een maximum 

van maar liefst 1 miljoen euro per gebeurtenis. Uniek is dat ook honden en katten die tot 

het huishouden behoren, zijn meeverzekerd. Ook keert deze verzekering uit bij blijvende 

invalideit of overlijden als gevolg van een ongeval. De maximaal verzekerde bedragen vindt 

u in uw offerte of op internet: www.proteq.nl.

  6. Wat biedt de Inzittendenbescherming?



Uw voordelenBescherming 

Heeft u een keer 
schade? Met de 
No-claimbescherming 
behoudt u uw 
No-claimkorting.

 8.     Wat is de maximale no-claimkorting?

Uw no-claimkorting als u  
de verzekering afsluit:

Uw no-claimkorting in het volgende verzekeringsjaar:

Schadevrij 
jaren

Kortings-
percentage

Geen
schade

1 schade 2 schaden
zonder ncb* met ncb* zonder ncb* met ncb*

15 80% 80% 80% 80% 60% 80%

14 80% 80% 80% 80% 60% 80%

13 80% 80% 78% 80% 56% 78%

12 80% 80% 76% 80% 56% 76%

11 80% 80% 72% 80% 52% 72%

10 80% 80% 68% 80% 52% 68%

9 80% 80% 64% 80% 48% 64%

8 78% 80% 60% 78% 48% 60%

7 76% 78% 60% 76% 40% 60%

6 72% 76% 56% 72% 40% 56%

5 68% 72% 56% 68% 32% 56%

4 64% 68% 52% 64% 32% 52%

3 60% 64% 48% 60% 20% 48%

2 56% 60% 40% 56% 4% 40%

1 52% 56% 32% 52% 4% 32%

0 48% 52% 20% 48% 4% 20%

-1 40% 48% 4% 40% 4% 4%

-2 32% 40% 30% toeslag 32% 30% toeslag 30% toeslag

-3 20% 32% 30% toeslag 20% 30% toeslag 30% toeslag

-4 4% 20% 30% toeslag 4% 30% toeslag 30% toeslag

-5 30% toeslag 4% 30% toeslag 30% toeslag 30% toeslag 30% toeslag

       

* ncb = No-claimbescherming



Stel, u heeft een aanrijding met een fietser of een voetganger en het is duidelijk 

dat u hier geen schuld aan heeft. Als u dan aanspraak maakt op uw autoverzekering en u 

heeft geen no-claimbescherming, moet u meestal meer premie betalen. Maar niet met de 

Proteq Autoverzekering! U behoudt in dit geval uw no-claimkorting.  

Dit noemen wij No blame – No claim.

  9. Wat is No blame – No claim?

Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

No blame–No claim

Aanrijding met  
fietster of  
voetganger en  
geen schuld?
U behoudt uw  
no-claimkorting!

Inge heeft 8 schadevrije jaren en haar premie voor de Volledig Cascoverzekering is 

€ 300,- per jaar inclusief 78% no-claimkorting. 

• Als Inge geen schade heeft:  

 dan wordt de no-claimkorting 80% en de premie € 272,80.

•  Als Inge 1 schade heeft en geen no-claimbescherming:  

 dan wordt de no-claimkorting 60% en de premie € 545,45.

• Als Inge 1 schade heeft en wel no-claimbescherming:  

 dan blijft de no-claimkorting 78%. De premie met no-claimbescherming is 10% hoger: 

 € 330,-. Dit blijft Inge ook na de schade betalen, in plaats van € 545,45.  

 Ze betaalt dus € 215,45 minder!

    Rekenvoorbeelden



Bij auto’s met een cataloguswaarde van € 40.000,- of hoger en cabriolets,  

gelden extra eisen aan het beveiligingssysteem van de auto. Wilt u weten of uw auto 

voldoet aan de beveiligingseisen? Kijk dan op www.proteq.nl of bel met één van onze 

medewerkers op 0900 – 0776 (€ 0,10 per minuut).

Uw voordelenExtra voordeel

Ja! Als u ook een tweede auto, van uw partner, bij Proteq verzekert, neemt u de 

no-claimkorting van de auto die al bij Proteq is verzekerd mee. Kijk voor de voorwaarden 

en een snelle premieberekening op www.proteq.nl.

Een tweede auto 
verzekert u ook zeer 
voordelig bij Proteq.

Deze krijgt u van uw huidige verzekeringsmaatschappij wanneer u uw verzeke-

ring beëindigt. Maakt u gebruik van onze gratis opzegservice, dan zorgen wij ervoor dat 

uw huidige verzekeringsmaatschappij u een no-claimverklaring toestuurt. Daarop staat 

hoeveel jaar u schadevrij heeft gereden. Deze verklaring hebben wij nodig om het aantal 

schadevrij gereden jaren over te nemen.

  10. Hoe kom ik aan een no-claimverklaring?

  11. Aan welke beveiligingseisen moet mijn auto voldoen?

    12.  Is het voordelig om een tweede auto bij Proteq te  
verzekeren?



• Lage premie

• Direct contact

• Prima voorwaarden

• 14 dagen bedenktijd

• Onderdeel SNS REAAL

Kies voor Proteq

De voordelen voor u op een rij:

• Zeer lage premie, bespaar honderden euro’s per jaar.

• Vanaf 9 schadevrije jaren al 80% korting.

• Voordelige No-claimbescherming.

• No blame - No claim.

• Accessoires standaard verzekerd tot € 1.000,-.

• Uitgebreide Inzittendenbescherming.

• Voordelig een tweede auto verzekeren.

• Snelle schadevergoeding.

• Gratis opzegservice van uw huidige verzekering.

    15.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Autoverzekering?  

 Sluit de polis direct af op www.proteq.nl. Of onderteken het aanvraagformulier en 

stuur dit naar ons op. U ontvangt uw polis vrijblijvend 14 dagen op zicht.

   14. Hoe sluit ik de verzekering af?

 Ja, u kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Dit kunt u doen bij het 

afsluiten van uw Proteq Autoverzekering op www.proteq.nl. Of vul het opzegformulier in 

en stuur dat samen met uw aanmelding naar Proteq. Wij houden de opzegtermijn in de 

gaten. Uw nieuwe verzekering gaat in op het moment dat uw huidige verzekering afloopt. 

Let op: opzegtermijnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.

   13. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen 

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post, en via de       

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke  

premie. De Proteq Autoverzekering biedt een lage premie, met een prima dekking en een 

zorgvuldige afhandeling.

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en niet 

gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u de 

voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen van 

Proteq kunt u natuurlijk even kijken op www.proteq.nl of even bellen: 0900 – 0776 (e 0,10 

per minuut).

Zet- en drukfouten voorbehouden

  17. Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 – 0776 (e 0,10 per minuut)

  16. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 



Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar  
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!
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