Verschillenkaart: Verzekering Budgio Personenauto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Verschillen tussen voorwaarden IVW 06-1 en IV WA 2018-01
Let op:
Voorheen stond in het voorwaardenmodel IVW 06-1 alleen de dekking WA omschreven. En waren er aparte
voorwaarden voor de dekkingen Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade Inzittenden. Nu
staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (IV WA 2018-01). In deze verschillenkaart beschrijven we alleen het
verschil in de dekking WA.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

Hulpverlening
en pechhulp

˗ Uitval van de bestuurder in het buitenland is

˗ Als de bestuurder uitvalt zijn de kosten van

˗

niet meer verzekerd.
Bij een verzekerde gebeurtenis buiten
Nederland zijn de telefoonkosten bij contact
met de Alarmcentrale nu verzekerd.

vervoer van u of de auto niet meer gedekt.

˗ Kosten van telefoneren vanuit het buitenland met
de Alarmcentrale zijn nu wel gedekt.

Kosten om
schade te
voorkomen of
te beperken

Neemt u maatregelen om een dreigende
schade te voorkomen of te beperken? Dan
vergoeden wij de kosten die u daarvoor
maakt.

Dit is een verruiming van de dekking. U bent
standaard verzekerd voor deze kosten. U moet
deze kosten wel kunnen aantonen.

Schadevrije
jaren

In de voorwaarden staat een aparte tabel met
de opbouw en de terugval van schadevrije
jaren. De regeling gold al, maar stond nog niet
in de voorwaarden. De terugval is hetzelfde bij
alle verzekeraars in Nederland.

U kunt gemakkelijk zien wat er met uw schadevrije
jaren gebeurt bij geen, een of meerdere schade(n)
per jaar.

Opschorting

De mogelijkheid van opschorting wordt niet
meer genoemd in de voorwaarden.

U kunt uw verzekering niet meer opschorten.

U bent als bestuurder niet verzekerd bij
overmatig of verkeerd gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs. Voorheen was dit
geen uitsluiting op de WA-dekking.

Wij vergoeden de schade die u veroorzaakt bij de
tegenpartij wel. Maar wij hebben het recht om die
schade op u te verhalen.

Uitsluitingen
Uitsluiting
alcohol,
geneesmiddelen en
drugs

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Wedstrijden of
bijzondere
evenementen

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

Verschillenkaart: Verzekering Budgio Personenauto Casco Beperkt
Verschillen tussen voorwaarden IVB 06-1 en IV WA-CB 2018-01
Let op:
Voorheen stond in het voorwaardenmodel IVB 06-1 alleen de dekking Casco Beperkt omschreven. En waren er
aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade
Inzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (IV WA-CB 2018-01). In deze verschillenkaart
beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Beperkt.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

Hulpverlening

˗ Uitval van de bestuurder in het buitenland is

˗ Als de bestuurder uitvalt zijn de kosten van

˗
˗

niet meer verzekerd.
Bij een verzekerde gebeurtenis buiten
Nederland zijn de telefoonkosten bij contact
met de Alarmcentrale nu verzekerd.
U bent verzekerd voor pechhulp onderweg.
Maar dit geldt alleen als uw auto nog geen
3 jaar oud is.

vervoer van u of de auto niet meer gedekt.

˗ Kosten van telefoneren vanuit het buitenland met
de Alarmcentrale zijn nu wel gedekt.

˗ Staat u onderweg met pech? Dan hebt u recht
op noodhulp (via onze Alarmcentrale). Maar dit
geldt alleen als uw auto nog geen 3 jaar oud is.

Vrijheid van
reparatie

U mag niet meer zonder onze machtiging een
schade van € 500 of lager laten herstellen.

U mag een schade pas laten repareren na overleg
met ons. Ook een schade van € 500 of lager.

Schadesturing

Wij vergoeden de kosten van reparatie door
een geselecteerd herstelbedrijf. Laat u de
schade helemaal niet of niet door een
geselecteerd herstelbedrijf repareren? Dan
vergoeden wij 75% van de vastgestelde
reparatiekosten inclusief BTW. Voorheen was
dat exclusief BTW. Laat u de schade
repareren door een bedrijf dat niet staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
als autoherstelbedrijf? Dan vergoeden wij 75%
van de vastgestelde reparatiekosten exclusief
BTW.

Als u de schade niet laat repareren of niet door een
geselecteerd herstelbedrijf, dan vergoeden wij 75%
van de vastgestelde reparatiekosten inclusief BTW.
Is het herstelbedrijf ook niet ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel als autoherstelbedrijf? Dan
vergoeden wij 75% van de vastgestelde
reparatiekosten exclusief BTW.
Wij verminderen de uitkering niet als u de schadeauto inruilt. Maar verzekert u uw nieuw gekochte
auto bij een andere verzekeraar dan a.s.r.? Dan
geldt de sanctie ook bij inruil.

Bij inruil geldt deze beperking niet. Maar
voorwaarde is nu wel dat u de nieuwe auto
ook weer bij a.s.r. verzekert.
Diefstal
autosleutels

U bent tot € 500 verzekerd voor vervanging of
omcodering van sloten bij diefstal van de
autosleutels.
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Dit is een verruiming van de dekking.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Accessoires en
extra’s

Accessoires waren standaard verzekerd,
extra’s niet: die moest u apart opgeven.

Extra’s zijn standaard meeverzekerd voor maximaal
€ 500. Met extra’s bedoelen wij alle zaken die niet
standaard onderdeel van de auto waren maar die
later zijn ingebouwd of gemonteerd.

Accessoires: zaken die later zijn ingebouwd of
gemonteerd, zonder dat daarvoor de auto
aangepast moest worden. Waaronder beeld-,
geluids- en navigatieapparatuur tot € 500.
Maar ook losse onderdelen die enkel en alleen
bij de auto horen, zoals automatten,
brandblusser, gevarendriehoek en startkabel.
Extra’s: zaken waarvoor bij het later
aanbrengen wél aanpassingen aan de auto
moesten plaatsvinden. Zoals airco, gastank,
lichtmetalen velgen, spoilers of fietsenrek. En
ook duurdere beeld-, geluids- en navigatieapparatuur dan die € 500 viel eronder.

Als u extra’s voor een hoger bedrag hebt verzekerd,
dan blijft dat hogere bedrag gewoon van kracht.
Extra’s worden altijd op basis van dagwaarde
vergoed. Wij hanteren daarbij een gunstige
afschrijvingsregeling.

We gebruiken nu alleen nog het begrip
extra’s. Dit is alles wat niet standaard is aan
de auto, maar later is ingebouwd of
gemonteerd. En ook de hierboven genoemde
losse onderdelen zijn extra’s. Extra’s zitten
niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde
van de fabrikant of importeur. Extra’s zijn
standaard verzekerd tot € 500. Als u een
hoger bedrag hebt verzekerd, dan geldt dat
hogere bedrag.
Kosten om
schade te
voorkomen of
te beperken

Neemt u maatregelen om een dreigende
schade te voorkomen of te beperken? Dan
vergoeden wij de kosten die u daarvoor
maakt.

Dit is een verruiming van de dekking. U bent
standaard verzekerd voor deze kosten. U moet
deze kosten wel kunnen aantonen.

Opschorting

De mogelijkheid van opschorting wordt niet
meer genoemd in de voorwaarden.

U kunt uw verzekering niet meer opschorten.

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

Uitsluitingen
Wedstrijden of
bijzondere
evenementen
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Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Uitsluiting
onvoldoende
zorg/onderhoud

U bent niet verzekerd als de schade ontstaat
door onvoldoende zorg en onvoldoende
onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:
˗ de auto is niet APK-goedgekeurd;
˗ de auto is overbelast;
˗ er lagen diefstalgevoelige spullen in het zicht
(braakschade).
In de oude voorwaarden stond dit niet zo
specifiek en golden sommige uitsluitingen
alleen bij hulpverlening en pech.

Bent u zelf schuldig aan de schade? Bijvoorbeeld
omdat u de auto niet goed laat onderhouden? Of
omdat u de auto te zwaar belaadt? Dan krijgt u de
schade niet vergoed. Dat geldt ook als u (dure)
spullen in het zicht legt.
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Verschillenkaart: Verzekering Budgio Personenauto Casco Compleet
Verschillen tussen voorwaarden IVC 06-1 en IV WA-CC 2018-01
Let op:
Voorheen stond in het voorwaardenmodel IVC 06-1 alleen de dekking Casco Compleet omschreven. En waren er
aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade
Inzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (IV WA-CC 2018-01). In deze verschillenkaart
beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Compleet.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

Hulpverlening
en pechhulp

˗ Uitval van de bestuurder in het buitenland is

˗ Als de bestuurder uitvalt zijn de kosten van

˗
˗

niet meer verzekerd.
Bij een verzekerde gebeurtenis buiten
Nederland zijn de telefoonkosten bij contact
met de Alarmcentrale nu verzekerd.
U bent verzekerd voor pechhulp onderweg.

vervoer van u of de auto niet meer gedekt.

˗ Kosten van telefoneren vanuit het buitenland met
de Alarmcentrale zijn nu wel gedekt.

˗ Staat u onderweg met pech? Dan hebt u recht
op noodhulp (via onze Alarmcentrale).

Jeugd eigen
risico

Het zogenaamde jeugd eigen risico geldt
alleen maar voor een gebeurtenis tijdens het
rijden. Voorheen gold dit ook voor de overige
gebeurtenissen van buitenaf.

Het jeugd eigen risico geldt als de werkelijke
bestuurder jonger is dan 24 jaar. En deze
bestuurder is bij ons niet bekend als regelmatige
bestuurder. We passen dit vanaf nu alleen maar toe
bij een gebeurtenis tijdens het rijden (aanrijding, van
de weg raken etc.). Dit is een verruiming van de
dekking.

Vrijheid van
reparatie

U mag niet meer zonder onze machtiging een
schade van € 500 of lager laten herstellen.

U mag een schade pas laten repareren na overleg
met ons. Ook een schade van € 500 of lager.

Schadesturing

Wij vergoeden de kosten van reparatie door
een geselecteerd herstelbedrijf. Laat u de
schade helemaal niet of niet door een
geselecteerd herstelbedrijf repareren? Dan
vergoeden wij 75% van de vastgestelde
reparatiekosten inclusief BTW. Voorheen was
dat exclusief BTW. Laat u de schade
repareren door een bedrijf dat niet staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
als autoherstelbedrijf? Dan vergoeden wij 75%
van de vastgestelde reparatiekosten exclusief
BTW.

Als u de schade niet laat repareren of niet door een
geselecteerd herstelbedrijf, dan vergoeden wij 75%
van de vastgestelde reparatiekosten inclusief BTW.
Is het herstelbedrijf ook niet ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel als autoherstelbedrijf? Dan
vergoeden wij 75% van de vastgestelde
reparatiekosten exclusief BTW.
Wij verminderen de uitkering niet als u de schadeauto inruilt. Maar verzekert u uw nieuw gekochte
auto bij een andere verzekeraar dan a.s.r.? Dan
geldt de sanctie ook bij inruil.

Bij inruil geldt deze beperking niet. Maar
voorwaarde is nu wel dat u de nieuwe auto
ook weer bij a.s.r. verzekert.
Diefstal
autosleutels

U bent tot € 500 verzekerd voor vervanging of
omcodering van sloten bij diefstal van de
autosleutels.

1

Dit is een verruiming van de dekking.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Accessoires en
extra’s

Accessoires waren standaard verzekerd,
extra’s niet: die moest u apart opgeven.

Extra’s zijn standaard meeverzekerd voor maximaal
€ 500. Met extra’s bedoelen wij alle zaken die niet
standaard onderdeel van de auto waren maar die
later zijn ingebouwd of gemonteerd.

Accessoires: zaken die later zijn ingebouwd of
gemonteerd, zonder dat daarvoor de auto
aangepast moest worden. Waaronder beeld-,
geluids- en navigatieapparatuur tot € 500.
Maar ook losse onderdelen die enkel en alleen
bij de auto horen, zoals automatten,
brandblusser, gevarendriehoek en startkabel.
Extra’s: zaken waarvoor bij het later
aanbrengen wél aanpassingen aan de auto
moesten plaatsvinden. Zoals airco, gastank,
lichtmetalen velgen, spoilers of fietsenrek. En
ook duurdere beeld-, geluids- en navigatieapparatuur dan die € 500 viel eronder.

Als u extra’s voor een hoger bedrag hebt verzekerd,
dan blijft dat hogere bedrag gewoon van kracht.
Extra’s worden altijd op basis van dagwaarde
vergoed. Wij hanteren daarbij een gunstige
afschrijvingsregeling.

We gebruiken nu alleen nog het begrip
extra’s. Dit is alles wat niet standaard is aan
de auto, maar later is ingebouwd of
gemonteerd. En ook de hierboven genoemde
losse onderdelen zijn extra’s. Extra’s zitten
niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde
van de fabrikant of importeur. Extra’s zijn
standaard verzekerd tot € 500. Als u een
hoger bedrag hebt verzekerd, dan geldt dat
hogere bedrag.
Kosten om
schade te
voorkomen of
te beperken

Neemt u maatregelen om een dreigende
schade te voorkomen of te beperken? Dan
vergoeden wij de kosten die u daarvoor
maakt.

Dit is een verruiming van de dekking. U bent
standaard verzekerd voor deze kosten. U moet
deze kosten wel kunnen aantonen.

Schadevrije
jaren

In de voorwaarden staat een aparte tabel met
de opbouw en de terugval van schadevrije
jaren. De regeling gold al, maar stond nog niet
in de voorwaarden. De terugval is hetzelfde bij
alle verzekeraars in Nederland.

U kunt gemakkelijk zien wat er met uw schadevrije
jaren gebeurt bij geen, een of meerdere schade(n)
per jaar.

Opschorting

De mogelijkheid van opschorting wordt niet
meer genoemd in de voorwaarden.

U kunt uw verzekering niet meer opschorten.

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

Uitsluitingen
Wedstrijden of
bijzondere
evenementen
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Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Uitsluiting
onvoldoende
zorg/onderhoud

U bent niet verzekerd als de schade ontstaat
door onvoldoende zorg en onvoldoende
onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn:
˗ de auto is niet APK-goedgekeurd;
˗ de auto is overbelast;
˗ er lagen diefstalgevoelige spullen in het zicht
(braakschade).
In de oude voorwaarden stond dit niet zo
specifiek en golden sommige uitsluitingen
alleen bij hulpverlening en pech.

Bent u zelf schuldig aan de schade? Bijvoorbeeld
omdat u de auto niet goed laat onderhouden? Of
omdat u de auto te zwaar belaadt? Dan krijgt u de
schade niet vergoed. Dat geldt ook als u (dure)
spullen in het zicht legt.
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Verschillenkaart: Verzekering Budgio Rechtsbijstand Motorrijtuigen
Verschillen tussen voorwaarden:
IVR 06-1 en IV WA 2018-01 // IV WA-CB 2018-01 // IV WA-CC 2018-01
Let op:
Voorheen was er een apart voorwaardenmodel IVR 06-1, waarin alleen de dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen was
omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen opgenomen in de modellen met
de hoofddekkingen WA en Casco (IV WA 2018-01, IV WA-CB 2018-01 en IV WA-CC 2018-01). In deze
verschillenkaart beschrijven we alleen het verschil in de dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Dekkingsgebied

Uw dekkingsgebied is gelijk aan de geldige
landen die op uw Internationaal Motorrijtuigen
verzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staan.

Uw dekkingsgebied bestaat nu uit de geldige
landen van de Groene Kaart.

Wachttijd

De wachttijd is vervallen.

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.

Adviesservice

Dreigt er een conflict te ontstaan? Of hebt u
een probleem of een vraag? En valt dit onder
de dekking van de verzekering? Dan krijgt u
nu ook telefonisch juridisch advies van DAS
over een dreigend conflict.

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.

Waarborgsom

Moet u een waarborgsom betalen voor uw
vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of
om een beslag op uw spullen op te heffen? Dan
kan DAS die waarborgsom tot maximaal
€ 50.000 voorschieten.

Uw verzekering is hiermee uitgebreid.

Verschillenkaart: Verzekering Budgio Schade Inzittenden
Verschillen tussen voorwaarden:
IVS 06-1 en IV WA 2018-01 // IV WA-CB 2018-01 // IV WA-CC 2018-01
Let op:
Voorheen was er een apart voorwaardenmodel IVS 06-1, waarin alleen de dekking Schade Inzittenden was
omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking Schade Inzittenden opgenomen in de modellen met de
hoofddekkingen WA en Casco (IV WA 2018-01, IV WA-CB 2018-01 en IV WA-CC 2018-01). In deze verschillenkaart
beschrijven we alleen het verschil in de dekking Schade Inzittenden.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

Inkomen uit
zwart werken

Wij houden bij het vaststellen van het verlies
aan inkomen geen rekening meer met
inkomen uit het verleden dat fiscaal niet
verantwoord is, de zogenaamde zwarte
verdiensten.

Hebt u inkomen uit zwart werken? Dan houden wij
daar geen rekening mee bij het vaststellen van uw
schade (in dit geval het verlies aan inkomen).

AOV-uitkering

Wij houden bij het vaststellen van het verlies
aan inkomen nu rekening met uitkeringen uit
een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Wij verrekenen geen uitkeringen uit een ‘vaste
lasten AOV’.

Hebt of krijgt u een AOV-uitkering die uw verlies aan
inkomen al gedeeltelijk opvangt? Dan verrekenen
wij die bij het vaststellen van uw schade (verlies aan
inkomen). Wij verrekenen geen uitkeringen uit een
‘vaste lasten AOV’.
Deze verrekening is een beperking van de dekking.
Een AOV-uitkering vergoedt al een deel van het
verlies aan inkomen. De Schade In-/Opzittendenverzekering zorgt voor het aanvullende deel.

Arbeidsdeskundige
begeleiding

Wij hebben in de voorwaarden bepalingen
opgenomen dat een verzekerde meewerkt
aan mogelijke oplossingen in de sfeer van
aanpassing van werk of een andere functie.

Hebt u lichamelijk letsel? En heeft dat gevolgen voor
uw werk (en daarmee uw inkomen)? Dan kunnen
wij een arbeidsdeskundige inschakelen. Die
bespreekt met u mogelijke oplossingen in de sfeer
van aanpassing van werk of een andere functie.

Kosten van een
belangenbehartiger

Voor de kosten van een belangenbehartiger
die u inschakelt geldt nu een maximum. Wij
vergoeden:
˗ het uurtarief inclusief kantoorkosten tot
maximaal 1/900 deel van het ‘algemene
bezoldigingsmaximum’ volgens de Wet
normering topinkomens; en
˗ de BTW die hierover verschuldigd is.
Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal
10% van het door ons vastgestelde
schadebedrag.

Schakelt u een belangenbehartiger in? Dan
vergoeden wij die kosten tot een maximum. Een
belangenbehartiger zal veelal vooraf de
polisvoorwaarden lezen. Maar het is raadzaam om
hem hierop sowieso te wijzen. Zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Schade aan
zaken/spullen

In de vorige voorwaarden stond niet duidelijk
omschreven hoe wij schade aan uw spullen
vergoeden. We hadden ook geen nieuwwaarderegeling. In principe gingen we uit van
dagwaarde.

Hebt u schade aan uw spullen? Dan is nu
duidelijker(er) omschreven hoe wij die schade
vergoeden. Wij vergoeden niet per definitie de
dagwaarde. Ook vergoeding op basis van
nieuwwaarde is mogelijk.

Schade aan uw spullen laten wij herstellen of
wij vergoeden de herstelkosten. Of wij
vervangen uw spullen. Is dat niet mogelijk,
dan krijgt u een vergoeding in geld.
Wij vergoeden de nieuwwaarde. Zijn uw
spullen minder waard dan 40% van de
nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de
dagwaarde.
Uitsluitingen
Wedstrijden of
bijzondere
evenementen

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

Verschillenkaart: Verzekering Budgio Persoonlijke Ongevallen Inzittenden
Verschillen tussen voorwaarden:
IVP 06-1 en IV WA 2018-01 // IV WA-CB 2018-01 // IV WA-CC 2018-01
Let op:
Voorheen was er een apart voorwaardenmodel IVP 06-1, waarin alleen de dekking Ongevallen Inzittenden was
omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking Ongevallen Inzittenden opgenomen in de modellen met de
hoofddekkingen WA en Casco (IV WA 2018-01, IV WA-CB 2018-01 en IV WA-CC 2018-01). In deze verschillenkaart
beschrijven we alleen het verschil in de dekking Ongevallen Inzittenden.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

16 jaar:
halvering
uitkering
invaliditeit

De halvering van de invaliditeitsuitkering voor
een verzekerde inzittende die jonger is dan 16
jaar is vervallen.

Is een inzittende nog geen16 jaar? En raakt die
invalide? Dan is de uitkering even hoog als voor
iemand van 16 jaar of ouder. Dit is een uitbreiding
van de dekking.

69 jaar:
halvering
uitkering
invaliditeit

Voor een verzekerde inzittende die ouder is
dan 69 jaar wordt de uitkering voor invaliditeit
gehalveerd. Dit was al zo. Maar als de niet
gehalveerde uitkering minimaal € 2.500
bedroeg, kon er een lijfrente worden
afgesloten. En dat gebeurde dan op basis van
de hele uitkering, dus zonder halvering. Deze
mogelijkheid is vervallen.

Is een inzittende ouder dan 69 jaar? En raakt die
invalide? Dan wordt de uitkering gehalveerd. Dit
was al zo. Maar als de niet gehalveerde uitkering
minimaal € 2.500 bedroeg, kon er een lijfrente
worden afgesloten. En dat gebeurde dan op basis
van de hele uitkering, dus zonder halvering. Deze
mogelijkheid is vervallen.

Kosten vervoer
stoffelijk
overschot
vanuit
buitenland

Voorheen was er een dekking voor de kosten
van vervoer van een stoffelijk overschot vanuit
het buitenland naar Nederland. Die dekking
gold alleen als er geen dekking was op een
andere verzekering. Deze dekking is vervallen.

Overlijdt een inzittende in het buitenland? Dan
vergoeden wij geen kosten meer voor vervoer van
het stoffelijk overschot naar Nederland.

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

Uitsluitingen
Wedstrijden of
bijzondere
evenementen

