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Kies voor de auto-
verzekering die bij u past
Voor welke autoverzekering u ook kiest, de voor u beste keuze hangt af van uw
omstandigheden en uw persoonlijke wensen. Maar voor alle autoverzekeringen
geldt dat u al meteen begint met 50% korting! Ongeacht uw leeftijd en het aan-
tal kilometers dat u per jaar rijdt.

1.DeWA-verzekering
De WA-verzekering is een wettelijk verplichte verzekering.

Sluit u deze verzekering af, dan wordt alleen die schade ver-

goed die u, door uw schuld, met uw auto aan anderen toe-

brengt. Uw eigen schade is niet verzekerd. Wij adviseren u

echter om minimaal een WA + Beperkt Cascoverzekering

af te sluiten.

2.DeWA + Beperkt Cascoverzekering
De WA + Beperkt Cascoverzekering biedt - tegen een

relatief geringe meerprijs - vele voordelen ten opzichte van

de WA-dekking. Deze verzekering biedt als basis natuurlijk

dezelfde dekking. Boven op deze dekking wordt schade aan

uw auto vergoed die ontstaat als gevolg van storm, hagel of

natuurrampen, brand of diefstal, ruitbreuk, botsing met los-

lopende dieren en transport per trein of boot. En u kunt

gebruikmaken van de uitgebreide hulpverlening van de

Artsen Alarm Service.

3.DeWA +Volledig Cascoverzekering
Met deze verzekering bent u echt volledig verzekerd. U

profiteert van de uitgebreide dekking van de WA + Beperkt

Cascoverzekering, maar daarnaast betaalt de WA +

Volledig Cascoverzekering ook de overige schade aan uw

eigen auto. Deze verzekering staat daarom ook wel bekend

als all-riskverzekering.

Eigen risico

Algemeen

Voor beperkt en volledig casco geldt een standaard eigen risico van ¤ 135,- per gebeurtenis.

Bij de volledig cascodekking kunt u echter ook kiezen voor een hoger eigen risico (zie de premietabel).

Bij diefstal

Voor auto’s met een SCM-goedgekeurd alarm geldt geen eigen risico.

Bij ruitschade

Bij reparatie - door een door VVAA aangewezen herstelbedrijf - geldt geen eigen risico;

bij vervanging is het eigen risico ¤ 65,-.
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Dekt schade toegebracht aan derden met uw auto. • • •

Dekt schade als gevolg van storm, hagel, natuurrampen, brand, diefstal,
ruitbreuk, botsing met loslopende dieren en transport per trein of boot. • •

Dekt schade door van buiten komende onheilen
(botsen, omslaan, van de weg raken, in het water terechtkomen). •

AAS Basis
Gebruik van de Artsen Alarm Service Basis:
• bij aanrijding en ongeval; • • •
• vervoer auto en inzittenden naar plek in Nederland.

AAS Uitgebreid
Gebruik van de Artsen Alarm Service Uitgebreid:
• bij aanrijding, ongeval, uitvallen bestuurder, diefstal en ernstige pech; • •
• vervoer auto en inzittenden naar (buitenlandse) reisbestemming,

vervoer voor terugreis en inzet vervangende bestuurder.

Dubbele en levenslange bonusgarantie
Dubbele bonusgarantie:
• bij drie jaren maximale korting (82,5%) blijft de bonus • • •

gehandhaafd na één schadeclaim;
• bij zes jaren maximale korting (82,5%) blijft de bonus

gehandhaafd na twee schadeclaims.
• bij meer dan 10 schadevrije jaren en minimaal 5 jaar bij VVAA verzekerd

blijft de bonus levenslang gehandhaafd.

Starterskortingen
• Indien u nog nooit eerder was verzekerd dan begint u met 50% korting • • •

(trede 5); bewoners van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag) starten met 60% korting (trede 6).

• Voor studenten, AIOS gelden speciale tarieven.

Nieuwwaarde regeling
Uitkering nieuwwaarde bij verlies of diefstal van een auto van •
< 12 maanden oud en een cataloguswaarde tot € 80.000,-.

Medisch Instrumentarium
Verzekering van medisch instrumentarium in de auto • • •
(tot een maximum van € 3.500,-) inbegrepen.

Herstelservice
Bij herstel bij een ABS herstelbedrijf
• géén eigen risico van € 135,- • •
• gratis een vervangende auto
• fabrieksgarantie op de reparaties

Extra’s bijVVAA:
1. Schades toegebracht aan derden verzekerd tot € 4.500.000,- • • •

per gebeurtenis.
2. Audioapparatuur meeverzekerd tot € 750,-. • •
3. Vergoeding van reparatie langs de weg in het buitenland • • •

(tot een maximum van € 100,-).
4. Vergoeding van schoonmaak/reparatie auto-interieur na gewondenvervoer. • • •
5. Beperkt eigen risico in geval van ruitschade. • •
6. Keuze eigen risico. •
7. Snelle opbouw bonuskorting (oplopend tot 82,5%!). • • •
8. Voor jongeren wordt geen premietoeslag of hoger eigen risico berekend. • • •
9. Een tweede auto kan met dezelfde bonuskorting als de eerste auto • • •

worden verzekerd.
10. Onbeperkt kilometrage. • • •

Overzicht van mogelijkheden en dekkingen

WA WA +
Beperkt
Casco

WA +
Volledig
Casco
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U stapt voordelig in

Bij VVAA begint u meteen op trede 5. Dat is dus meteen al

50% korting! Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt komt daar

een trede bij.

BonusBeschermer voor extra zekerheid

De impact van een schade op uw korting kan groot zijn.

Zeker als u nog niet in trede 15 of hoger zit. Omdat u vaak

weer jaren zonder schade moet rijden werken de gevolgen

van een ongelukje nog jaren door in de premie. Om deze

terugval in korting te voorkomen heeft VVAA de perfecte

oplossing: De VVAA BonusBeschermer. Hiermee kunt u in

een verzekeringsjaar één keer een schade claimen zonder

dat u het volgende jaar achteruit gaat in korting. U blijft in de

bonustrede staan.

Bonusladder
De autoverzekeringen van VVAA bieden u vele voordelen en toch een lage
premie. Bij de berekening van de premie belonen wij goede rijders met een
korting (bonus) die kan oplopen tot wel 82,5% van de premie! In onderstaan-
de bonusladder ziet u hoe het werkt.

Trede 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Percentage 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 80 75 70 65 62,5 60 50 45 30 20 0

Zonder schade 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Na 1 schade 15 12 12 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1

De Artsen Alarm Service

ArtsenAlarm Service bijWA-verzekering

Bent u WA verzekerd, dan geldt de AAS-hulpverlening

alleen bij een ongeval of aanrijding. Het recht op hulpver-

lening beperkt zich dan tot vervoer van auto en inzittenden

naar een plek naar keuze in Nederland.

ArtsenAlarm Service bijWA + Beperkt enWA +

Volledig Cascoverzekering

Bij deze verzekeringen biedt de AAS u de uitgebreide hulp-

verlening in Nederland en in het buitenland:

1.ArtsenAlarm Service in Nederland

Net als bij de WA-verzekering heeft u in Nederland recht

Wanneer u uw auto verzekert bij VVAA, kunt u vertrouwen op de Artsen
Alarm Service (AAS). Dat is een organisatie die u, uw gezinsleden en uw auto
op elk moment van dienst kan zijn.

Bonusladder

Voorbeeld

Basis bonustrede 5

5 jaar schadevrij 5

Bonustrede 10 = 75% korting
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op vervoer van de auto en/of de inzittenden, indien u niet

meer verder kunt rijden na een ongeval of aanrijding. Bij

deze uitgebreide verzekeringen zorgt de AAS ervoor dat u

en uw passagiers ook bij ernstige pech buiten uw woon-

plaats en bij diefstal van uw auto, op de plek van bestem-

ming komen.

2.ArtsenAlarm Service in het buitenland

Bij aanrijding, ongeval, diefstal of ernstige pech heeft u in het

buitenland dezelfde rechten als in Nederland. Maar ook als

de bestuurder uitvalt of eerder naar Nederland terug moet

wegens bijzondere omstandigheden, zoals het uitvallen van

de praktijkwaarnemer door ziekte of ongeval.

In het buitenland zorgen wij ook voor verder vervoer van

inzittenden naar de (vakantie)bestemming en/of vervoer

naar Nederland. De auto wordt naar een garage gebracht

en na eventueel herstel naar de (vakantie)bestemming.

Zonodig zet de AAS een vervangende bestuurder in.

Gratis pechhulp in heel Europa

Mobiliteit is belangrijk voor elke autobezitter, maar voor

mensen met een medisch beroep kan de betrouwbaarheid

van de auto zelfs cruciaal zijn. Bij VVAA is de hulp bij pech

daarom gratis voor elke auto met een (beperkt) casco ver-

zekering. Ook in de eigen woonplaats. De pechhulp bij

VVAA is op elk moment van de dag bereikbaar via de AAS.

Langs de weg kunt u in Nederland gewoon gebruik maken

van de gele praatpalen. U moet dan aan het begin van het

gesprek aangeven, dat u doorverbonden wilt worden met

de centrale van de AAS. Eenvoudiger kan niet.

Volledig verzekerd van uw mobiliteit
Om geheel zeker te zijn van uw mobiliteit, kunt u uw VVAA autoverzekering
nog completer maken met:
• de VVAA ongevallen-inzittendenverzekering;
• de VVAA (verkeers)rechtsbijstandsverzekering;
• de VVAA reisverzekering.

Ongevallen-inzittendenverzekering

U heeft met de VVAA autoverzekering de risico’s die

verband houden met de auto prima verzekerd. Ook de

letselschade die uw passagiers door uw schuld oplopen,

is standaard meeverzekerd. Maar hoe zit het met uw

eigen schade, of als u geen schuld heeft aan het letsel van de

passagier(s)?

Tegen een geringe meerpremie kunt u de ongevallen-inzit-

tendenverzekering afsluiten, die geldig is binnen heel

Europa. Deze verzekering keert, ongeacht de schuldvraag,

een kapitaal uit als u en/of de passagiers na een

ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden. Dus

ook als het ongeval buiten uw schuld is ontstaan. Daarnaast

worden na een ongeval geneeskundige kosten en schade

aan kleding vergoed.

Volledige verkeersrechtsbijstand

Zelfs als er geen sprake is van ongeval of schade, moet u

soms een beroep doen op juridische bijstand. Bijvoorbeeld

bij strafrechtelijke vervolging, letselschade en bij geschillen

met de dealer of garage. Een verkeersrechtsbijstandsverze-

kering verzekert u in die gevallen van juridische hulp. Meer

informatie hierover kunt u aanvragen via het bijgaande aan-

vraagformulier of ga naar www.vvaa.nl.

Reisverzekering

De VVAA reisverzekering voorziet in een tegemoetkoming

in de autohuur als u in het buitenland uw eigen auto niet

meer kunt gebruiken. Dus ook op uw reisbestemming blijft

u mobiel. Meer informatie hierover kunt u aanvragen met

bijgaand aanvraagformulier of ga naar www.vvaa.nl


