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Wat is het?
Wat zijn de voordelen?
Wat is gedekt?
wat is niet gedekt?
Wat kost het?
Nu aanvragen

Wat is het?
Een auto kost veel geld, als eigenaar of aspirant koper weet
u dat. Misschien is uw auto wel uw kostbaarste bezit na uw
huis. Bij zo’n aanschaf verwacht u goede service en zo min
mogelijk geregel. En áls er wat gebeurt wilt u waar voor
uw geld. Bij de Delta Lloyd autoverzekering kunt u kiezen
uit drie hoofddekkingen: WA, WA met beperkt (Mini-)Casco
en WA met volledig Casco (All Risks). En met aanvullende
dekkingen kunt u uw autoverzekering helemaal op maat
maken:
–
–
–
–

Met de (wettelijk verplichte) WA-verzekering bent u
verzekerd tegen de schade die u anderen berokkent, zowel
materieel als lichamelijk. Onze autoverzekering met beperkt
Casco (Mini-Casco) verzekert u daarnaast kort gezegd tegen
diefstal, brand, storm en hagel, ruitschade en loslopende
dieren. Wilt u geen risico lopen, bijvoorbeeld omdat u een
nieuwe auto hebt of nog niet zo’n ervaren bestuurder
bent? Met WA plus volledig Casco (de zogenaamde All
Risks-autoverzekering) bent u ook nog verzekerd tegen
schade aan uw eigen auto door uw eigen schuld.

Wat is niet gedekt?
Accessoires die niet af-fabriek zijn gemonteerd zijn niet
standaard meeverzekerd. Uiteraard kunt u ze wel meeverzekeren. Duurdere auto’s moeten voldoen aan bepaalde
beveiligingseisen. Anders hebt u geen diefstaldekking. Denk
bijvoorbeeld aan een startonderbreker en alarminstallatie.
Kampeerauto’s en zelfgebouwde auto’s kunt u bij ons niet
verzekeren.

Wat kost het?

Ook jonge bestuurders zijn welkom bij Delta Lloyd: voor
hen geldt geen hoger eigen risico.

De Autoverzekering is een verzekering op maat. De premie
is afhankelijk van verschillende factoren. Uw assurantieadviseur kan u precies vertellen wat deze verzekering u
gaat kosten.

Wat zijn de voordelen?

Nu aanvragen

–
–

Bent u geïnteresseerd in een autoverzekering? Delta Lloyd
werkt samen met professionele assurantieadviseurs die u
graag een persoonlijk advies geven. Zo weet u zeker dat er
rekening wordt gehouden met uw wensen. Er is altijd een
professionele assurantieadviseur bij u in de buurt.

–
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Accessoiredekking
Ongevallen inzittendenverzekering
Schadeverzekering inzittenden
Rechtsbijstandverzekering

Wat is gedekt?

U stapt altijd in op een gunstige schaal.
Gaat het om een tweede auto? Dan geldt een extra
gunstige no-claiminschaling.
Duurdere auto? Geen hoger eigen risico.
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