
De Autoverzekering
Kies een verzekering die bij u past

Veel keuzevrijheid

Waar u ook bent met uw auto. 

Als er iets gebeurt, wilt u goed 

verzekerd zijn. Een verzekering 

die bij u past, met veel keuze-

vrijheid. Daarom stelt u bij ons 

zelf uw autoverzekering samen

en kiest u uw eigen risico!

Wij vergoeden drie jaar lang de aankoopprijs

Is uw auto gestolen of total loss? Wij vergoeden de eerste drie 

jaar na aanschaf van de auto de aankoopprijs. Zo kunt u een 

vergelijkbare auto terugkopen. Is uw auto duurder dan € 50.000,-? 

Dan vergoeden wij de dagwaarde plus 10%. 

Uw accessoires zijn standaard onbeperkt meeverzekerd

Daarmee bedoelen we alles wat op of aan een nieuwe auto is 

gemonteerd. Denk aan een cd-speler, spoilers of verstralers. 

Ook een schuifdak, LPG-installatie of trekhaak vallen hieronder.

U kiest uw eigen risico

Misschien wilt u kleine schades wel zelf betalen. Daarom kiest

u zelf uw eigen risico: € 0,- , € 150,- of € 300,-. Hoe hoger uw 

eigen risico, hoe lager de premie die u betaalt.

Uw bagage is standaard meeverzekerd

In de auto heeft u vaak bagage bij zich. Denk aan een jas of tas, of uw

mobiele telefoon. Uw bagage is standaard tot € 250,- meeverzekerd.

U stelt zelf uw verzekering samen

U kiest zelf wat u wel en niet verzekert. Naast de standaard 

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kunt u kiezen uit vier extra 

verzekeringsonderdelen: Ruit, Brand, storm en natuur, Diefstal en 

inbraak en Aanrijding en vandalisme. Kiest u alle onderdelen dan 

bent u allrisk verzekerd.

 

Wij staan bekend om onze uitstekende schadeafhandeling. 

Maar niet alles is verzekerd bij onze Autoverzekering:

•Heeft de bestuurder van een auto geen geldig rijbewijs? 

 Dan keren wij niet uit.

•Heeft de bestuurder meer alcohol in het bloed of de adem  

 dan mag volgens de wet? Dan vergoeden wij de schade niet.

•Verhuurt u uw auto? Dan vergoeden wij de schade niet.

Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden op 

www.centraalbeheer.nl.

Waarom kiezen voor onze Autoverzekering?

Onze verzekeringsonderdelen WA
WA 

Beperkt 
Casco

Allrisk

Wettelijke aansprakelijkheid Schade aan andere personen (tot € 5,6 miljoen)
Schade aan spullen van een ander (tot € 2,5 miljoen)

Ruit Breken, barsten of schade aan autoruiten

Brand, storm en natuur Brand, ontploffi ng, kortsluiting, blikseminslag
Storm en hagel
Botsing met dieren
Aardbeving, lawine, overstroming

Diefstal & inbraak Diefstal en inbraak
Joyriding en verduistering

Aanrijding & vandalisme Botsing of aanrijding door eigen schuld
Slippen en omslaan
Te water raken
Vandalisme
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Natuurlijk kunt u bij schade direct op ons rekenen. Met één telefoontje helpen wij u snel weer op weg. Voor meer 
zekerheid, bijvoorbeeld bij pech of een ongeluk, kiest u uit onze aanvullende verzekeringen.

Meer zekerheid voor u
met onze aanvullende verzekeringen

Pechhulp Nederland

U bent dag en nacht verzekerd voor 

autopech, ook in uw eigen woonplaats. 

Wij repareren uw auto ter plekke. 

Lukt dat niet? Dan brengen wij uw auto 

naar een garage. Wij regelen direct hulp 

en betalen daar ook voor. En wij zorgen 

voor vervangend vervoer voor u!

Hulpverlening buitenland

Bent u regelmatig in het buitenland? 

Ook dan wilt u bij autopech direct kunnen 

rekenen op hulp. Onze hulpverleners 

staan 24 uur per dag en zeven dagen per 

week voor u klaar. Uw auto wordt snel 

gerepareerd. Lukt dat niet? Dan regelen 

wij, in overleg met u, vervangend vervoer 

of een extra hotelovernachting.

No-claim beschermer

Met deze verzekering mag u één schade 

per jaar door ons laten betalen, zonder 

dat uw premie hoger wordt. Uw aantal 

geregistreerde schadevrije jaren passen 

we bij het claimen van een schade wel 

aan. Dat kan betekenen dat als u overstapt 

naar een andere verzekeraar, u een hogere 

premie moet betalen dan bij ons.

Rechtsbijstand Verkeer en medisch

Hiermee verzekert u zichzelf en uw 

gezin wereldwijd voor rechtsbijstand in 

verkeerssituaties. Of dat nu in de auto, 

op de fi ets, wandelend, op de motor 

of in het openbaar vervoer is. U krijgt 

persoonlijk juridisch advies en wij 

nemen het werk voor u uit handen.

Schadeverzekering inzittenden

Hiermee bent u verzekerd als u of een 

passagier gewond raakt of overlijdt, door 

een ongeval met de auto in het verkeer. 

We betalen voor schade die bijvoorbeeld 

niet met uw ziektekostenverzekering is 

verzekerd. Zoals hulp in de huishouding 

of uw broek die kapot is geknipt. Kunt 

u niet meer werken door het ongeval, of 

kunt u minder werken? Dan betalen wij 

maximaal 30% van wat u niet meer kunt 

of had kunnen verdienen.

Ongevallenverzekering inzittenden

U zit niet altijd alleen in uw auto, maar 

gaat bijvoorbeeld wel eens met uw gezin 

op pad. Met deze verzekering keren wij 

een vast geldbedrag uit als u, of een 

passagier, invalide raakt of overlijdt door 

een ongeval met de auto.

Druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud.
Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410, geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Kijk ook of u korting krijgt via uw werkgever
Doe de werkgevercheck op www.centraalbeheer.nl. Daarmee ziet u eenvoudig en snel of u via uw werkgever 
korting krijgt op onze verzekeringen en bankproducten.

Bereken uw premie
en sluit direct online uw autoverzekering
Meer weten? Kijk op www.centraalbeheer.nl of gewoon ‘Even Apeldoorn bellen’ op (055) 579 8000.


