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3 Het gemak en het voordeel van  
één pakket
Al uw verzekeringen in één pakket. Dat geeft niet alleen 

zekerheid; het biedt ook gemak en overzicht. Bovendien 

ontvangt u extra voordeel als u verzekeringen uit meerdere 

rubrieken kiest. Voor elke extra rubriek krijgt u 2% korting.

Uw pakketkorting kan dus oplopen tot 8% bij vijf rubrieken.

Daarnaast krijgt u 4% extra korting op uw autoverzekering als 

u tevens een verzekering uit de rubriek wonen hebt afgesloten. 

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 12%! Genoeg redenen 

om te kiezen voor het ZekerheidsPakket Particulieren.

9 De verzekeringen in het Zekerheids-
Pakket Particulieren
Nationale-Nederlanden biedt verschillende verzekeringen in 

het ZekerheidsPakket Particulieren aan. U kiest samen met 

uw verzekeringsadviseur wat u wilt verzekeren. Daarmee 

profiteert u van gemak en korting.
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ZPP

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP)

Pakket

Rubriek Recht & Plicht

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Vervoer

Personenauto

Vrije Tijd

Doorlopende Reis  

Motor, 

Oldtimer, 

Toercaravan/
Aanhanger

Inkomen

Ongevallen
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Inhoud

Wonen

Woonhuis

Inboedel

Drijvende Woning



Al uw verzekeringen 
in één pakket



Al uw verzekeringen in één pakket. Dat geeft niet 
alleen zekerheid; het biedt ook gemak en overzicht 
en levert bovendien voordeel op. Genoeg redenen om 
te kiezen voor een overzichtelijk pakket waarin al uw 
verzekeringen zijn opgenomen!

4 Eén overzichtelijk pakket
Nationale-Nederlanden maakt het u gemakkelijk: één pakket 

waarin al uw verzekeringen overzichtelijk zijn ondergebracht. 

U ontvangt één polisblad en u kunt kiezen voor betalen per 

jaar, kwartaal of maand.

5 Pakketkorting
Het ZekerheidsPakket Particulieren biedt u niet alleen over- 

zicht en gemak, u profiteert bovendien van een aantrekkelijke 

korting op uw verzekeringen. Hoe meer rubrieken u kiest, hoe 

meer korting u krijgt. 

6 Schade. Wat nu?
Als u schade heeft, kunt u vertrouwen op uw verzekering(en) 

bij Nationale-Nederlanden. Daarmee blijven de financiële 

gevolgen voor u beperkt. U kunt kiezen uit een vergoeding in 

geld of herstel in natura. Maar net zo belangrijk is het dat u 

verzekerd bent van een snelle en vakkundige afhandeling.  

Dat is gezien de omstandigheden wel zo prettig. 

Het gemak en het voor-
deel van één pakket
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Van aanrijding tot zware storm
Rekenen op een goede oplossing

Een aanrijding? Uw auto gestolen? Brand of een inbraak?  

Een conflict met uw werkgever? Uw kind heeft schade 

veroorzaakt bij de buren? Als dit u overkomt, wilt u snel en 

goed geholpen worden. 

Alles in één
ZekerheidsPakket Particulieren 

Verzekeren kan bij Nationale-Nederlanden heel gemakkelijk 

en overzichtelijk met het ZekerheidsPakket Particulieren.  

Alle verzekeringen zijn onderverdeeld in vijf verschillende 

rubrieken. Samen met uw verzekeringsadviseur kiest u hieruit 

zelf de onderdelen die u wenst te verzekeren. Hierdoor krijgt  

u precies wat u wilt. Het pakket sluit zo altijd aan op uw 

persoonlijke wensen en situatie. U krijgt één polisblad met 

een overzicht van al uw verzekeringen. Bij veranderingen in 

uw situatie kunt u het pakket op onderdelen aanpassen.  

U geeft de aanpassingen gewoon door via uw verzekerings-

adviseur, zonder enige rompslomp of extra poliskosten.

Eén overzichtelijk pakket  

•	 Eén	verzekeringspakket	voor	gemak	en	overzicht 

•	 Flexibel	afstemmen	op	uw	persoonlijke	situatie

•	 Geen	overlap

 

Nationale-Nederlanden maakt het u gemakkelijk: één 
pakket waarin al uw verzekeringen overzichtelijk zijn 
ondergebracht. U ontvangt één polisblad en betaalt alle 
premies in één keer.

De voordelen van alles onder één dak

Een belangrijke reden om te kiezen voor een verzekeringspak-

ket is dat u met één verzekeraar te maken heeft. Dat betekent 

onder andere dat er geen overlap ontstaat tussen de verschil-

lende verzekeringen. Alle schadeproducten in het Zekerheids-

Pakket Particulieren zijn op elkaar afgestemd.

Maar ook bij onvoorziene gebeurtenissen ervaart u het 

gemak van een pakket. Stel dat uw parket door wateroverlast 

is beschadigd. Dan is het niet altijd duidelijk of u een claim 

moet indienen bij uw woonhuisverzekeraar of bij uw inboedel- 

verzekeraar. Heeft u beide verzekeringen ondergebracht bij 

Nationale-Nederlanden, dan is één telefoontje voldoende om 

de schade direct te laten herstellen.
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Pakketkorting  

•	 Oplopende	pakketkortingen	tot	8% 

•	 Korting	autoverzekering	tot	12%

Het ZekerheidsPakket Particulieren biedt u niet alleen 
overzicht en gemak, u profiteert bovendien van een  
aantrekkelijke korting op uw verzekeringen. Hoe meer 
rubrieken u kiest, hoe meer korting u krijgt. 

Financieel	voordeel
Pakketkorting

De verzekeringen in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn

verdeeld over vijf rubrieken. Voor elke extra rubriek krijgt u 2%

extra korting. Dat kan oplopen tot 8% voor alle rubrieken.

Deze kortingen gelden voor alle gesloten verzekeringen.

Bovendien krijgt u 4% extra korting op uw autoverzekering als

u naast uw autoverzekering ook een woonhuis- of inboedel-

verzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren afsluit.

Kortingen ziet u direct terug in uw totaalpremie.

Binnen het ZekerheidsPakket Particulieren betaalt u één 

totaalbedrag. U kunt kiezen voor betalen per jaar, kwartaal of 

maand. Een jaarlijkse betaling scheelt 1,5% op een kwartaal-

betaling, of zelfs 3% op een maandelijkse betaling.

U betaalt een scherpe  premie voor elke verzekering in het 

pakket. Nationale-Nederlanden brengt bovendien geen 

poliskosten in rekening: niet bij aanvang en ook niet bij 

wijziging of verlenging van de verzekering.

Met de Extra Autokorting krijgt u tot wel 12% korting op uw 

autoverzekering.

Korting autoverzekering tot 12% mogelijk!  

totale autokorting

extra autokorting*

pakketkorting

rubrieken

* Indien er een autoverzekering in combinatie met een verzekering uit  

 de rubriek Wonen wordt afgesloten.

6% 8% 10% 12%

+4% +4% +4% +4%

2% 4% 6% 8%

2 3 4 5
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Eerst melden
Uw verzekeringsadviseur staat voor u klaar

Indien u iets overkomt, hoeft u eigenlijk maar één ding echt te onthouden: neem 

direct contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij of zij zal vervolgens in overleg 

met Nationale-Nederlanden zorgen voor een snelle en professionele afhandeling 

van wat er gebeurd is. Daar kunt u op rekenen, want u heeft al genoeg aan uw 

hoofd. Zorg daarom dat u de gegevens van uw verzekeringsadviseur altijd bij de 

hand heeft. 

DirectHerstel
Vakkundig en snel herstel

Bij een Schade aan uw woning en inboedel kunt u kiezen uit een vergoeding in geld 

of herstel in natura. Een schade verhelpen we het liefst direct. Daarom werkt 

Nationale-Nederlanden met DirectHerstel. Zo komt bijvoorbeeld de loodgieter de 

lekkage aan de leidingen herstellen en wordt met professionele apparatuur uw 

tapijt gedroogd. Of wordt de ruit vervangen na een partijtje voetbal. Hieraan heeft u 

meestal meer dan aan het terugkrijgen van geld. Mocht herstel niet mogelijk zijn, 

dan ontvangt u alsnog een vergoeding in geld. 

Schade. Wat nu?  

•	 Snelle	en	soepele	afhandeling	van	uw	schade 

•	 Makkelijk	schade	melden	via	uw	adviseur 

•	 Schadeherstel	door	professionele	bedrijven	 

 met DirectHerstel

•	 0900-NNvooru	24	uur	per	dag	bereikbaar

Als u schade heeft, kunt u vertrouwen op uw 
verzekering(en) bij Nationale-Nederlanden. 
Daarmee blijven de financiële gevolgen voor 
u beperkt. Maar net zo belangrijk is het dat u 
verzekerd bent van een snelle en vakkundige 
afhandeling. Dat is gezien de omstandigheden 
wel zo prettig. 
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Schadegarant

Als u de schade aan uw auto bij een Schadegarantbedrijf laat herstellen, heeft u 

recht op een gratis vervangende auto voor de duur van de reparatie (geldt niet bij 

ruitschade). De reparateur begint direct met de reparatie. Nationale-Nederlanden 

zorgt ervoor dat de reparateur betaald wordt. 

Bij	reparaties	bij	een	Schadegarantbedrijf,	wordt	het	eigen	risico	met	€	150,-	ver-

minderd. De garantieregeling van de dealer voor het betreffende automerk blijft na 

de reparatie van kracht.

Autoruitspecialisten 

Nationale-Nederlanden werkt samen met landelijk werkende autoruitspecialisten 

die zijn gespecialiseerd in de reparatie en vervanging van autoruiten. Het standaard 

eigen	risico	van	€	150,-	vervalt	als	uw	ruit	wordt	gerepareerd	door	een	autoruit- 

specialist waar Nationale-Nederlanden mee samenwerkt. 

Bij vervanging van een autoruit door één van die bedrijven wordt uw eigen risico 

met € 75,- verlaagd. Heeft u een WA+Casco-dekking of Extra-dekking, dan kunnen 

deze bedrijven ook gratis het kenteken in uw autoruit graveren.

SRK Rechtsbijstand

Heeft u een (dreigend) conflict met bijvoorbeeld uw internetprovider of uw werk-

gever dan kunt u uw verzekeringsadviseur vragen contact op te nemen met SRK.  

Dit is een onafhankelijke stichting die volledig gespecialiseerd is in het verlenen van 

rechtshulp. SRK is er niet alleen om voor u te procederen, maar ook om u in een 

vroeg stadium te adviseren. Het is belangrijk SRK zo vroeg mogelijk in te schakelen. 

Uw verzekeringsadviseur helpt u hierbij graag, maar u kunt ook zelf contact 

opnemen	met	SRK.	SRK	is	te	bereiken	op	telefoonnummer	079-3448181.	Of	via	 

www.srk.nl. Als het nodig is een advocaat in te schakelen, dan doet SRK dat voor u. 

Om gebruik te kunnen maken van DirectHerstel hoeft u alleen contact op te nemen 

met uw verzekeringsadviseur. Op zijn beurt schakelt de adviseur een herstelbedrijf 

in. Vervolgens neemt het herstelbedrijf binnen twee uur contact met u op. Repara-

teurs dienen de rekening rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden in. Een eventueel 

eigen risico wordt door de hersteller bij u geïncasseerd. 

Mocht uw verzekeringsadviseur buiten kantooruren niet te bereiken zijn, dan kunt  

u	een	melding	plaatsen	via	0900-6686678	(0900-NNvooru	/	€	0,03	per	minuut).	 

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
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Alle verzekeringen 
die u of uw gezin  
nodig heeft



Nationale-Nederlanden biedt u verschillende  
verzekeringen in het ZekerheidsPakket Particulieren. 
Samen met uw verzekeringsadviseur kiest u zelf wat 
u wilt verzekeren. Daarmee profiteert u van gemak 
en korting.

10 Rubriek: Recht & Plicht
Als u of een van uw gezinsleden bijvoorbeeld iets kapot maakt 

van een ander en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, hoeft 

dat geen financiële gevolgen voor u te hebben. En wanneer  

u bijvoorbeeld een conflict heeft met de leverancier van uw 

nieuwe bank kan rechtsbijstand uitkomst bieden.

11 Rubriek: Wonen
Hoe u ook woont – in een appartement, een eengezinswoning, 

een villa, of in een drijvende woning – u wilt uw huis en de 

inboedel erin beschermen tegen de gevolgen van alles wat er 

mis kan gaan.

13 Rubriek: Vervoer
Net zoals u erop vertrouwt dat uw auto weer elke ochtend 

start, verwacht u een goede afhandeling bij zaken als 

autoschade of -diefstal. Kies een dekking die past bij uw 

behoefte en wensen. 

15 Rubriek: Vrije Tijd
U wilt in alle opzichten genieten van uw vrije tijd. Mocht er 

iets gebeuren, dan wilt u dit snel laten oplossen. Of u nu op 

vakantie bent, of er op uit trekt met uw motor, oldtimer of 

caravan. 

19 Rubriek: Inkomen
Stel dat u niet meer of nog maar beperkt kunt werken door 

een ongeval waarbij u blijvend invalide raakt. Dan zijn de 

wettelijke voorzieningen slechts een schrale troost. U kunt de 

financiële gevolgen beperken met de ongevallenverzekering 

voor uzelf en uw gezin.

De verzekeringen in  
het ZekerheidsPakket 
Particulieren
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Aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje

Eén van uw kinderen zorgt voor een flinke deuk in de auto van 

de buurman. Uw partner stoot een kostbare vaas om tijdens 

een bezoek aan een antiekbeurs. Uw hond steekt plotseling 

over waardoor een fietser valt. Op zulke momenten is het goed 

te weten dat u zich dankzij uw aansprakelijkheidsverzekering 

geen zorgen hoeft te maken over de (financiële) gevolgen.

 

Voordelen Aansprakelijkheidsverzekering

•	 De	aansprakelijkheidsverzekering	is	afgestemd	op	uw		

 gezinssituatie.

•	 Verweer	en	vergoeding	van	proceskosten	bij	onterechte		

 aansprakelijkstelling.

•	 Zelfs	als	de	verzekerde	niet	aansprakelijk	is,	kan	er	in		

 verschillende situaties toch een uitkering volgen  

	 (tot	€	12.500,-):	bijvoorbeeld	bij	schade	bij	het	verlenen	

 van een vriendendienst, of bij schade aan toeschouwers  

 bij sport en spel of een logeerpartij van een van uw  

 kinderen of tijdens het oppassen.

•	 Aansprakelijkheid	voor	tweede	woning	verzekerd.

•	 Ook	au	pairs	en	uitwonende	studerende	kinderen.

•	 Gebruik	van	een	elobike	(	fiets	met	elektrische	 

 trapondersteuning ).

 

Rubriek: Recht & Plicht

Aansprakelijkheid & rechtsbijstand  

•	 Alle	gezinsleden	én	huisdieren	zijn	verzekerd 

•	 Ook	au	pairs	en	uitwonende	studerende	kinderen

•	 Aansprakelijkheid	voor	tweede	woning	verzekerd 

•	 Geen	wachttermijn	voor	rechtshulp	

•	 Rechtsbijstand	modulair	opgebouwd	

Als u of een van uw gezinsleden per ongeluk iets kapot maakt 
wat aan een ander toebehoort, hoeft dat geen financiële  
gevolgen voor u te hebben. En wanneer u bijvoorbeeld een 
conflict heeft met de leverancier van uw nieuwe bank of met 
uw werkgever kan rechtsbijstand uitkomst bieden.

Rechtsbijstand
Rechtshulp bij een (dreigend) conflict 

U heeft een nieuwbouwwoning gekocht. Tijdens de bouw 

blijkt dat de keuken op een andere plek is gemonteerd dan u 

had aangegeven. U krijgt onterecht rekeningen voor een 

Internetaansluiting die u niet heeft. Door een reorganisatie bij 

uw werkgever vervalt opeens uw functie. Door een aanrijding 

wordt uw auto zwaar beschadigd, maar de tegenpartij 

ontkent schuld terwijl die uitgerekend geen voorrang heeft 

verleend. Al deze voorbeelden zijn niet alleen herkenbaar; ze 

zijn vooral erg vervelend. Zeker als u moet strijden om uw 

recht te krijgen. Een rechtsbijstandsverzekering biedt dan 

uitkomst. Alles wordt voor u geregeld: u heeft geen juridische, 

administratieve en financiële rompslomp. 

Voordelen Rechtsbijstandverzekering

•	 Af	te	stemmen	op	uw	wensen.	Naast	de	standaardmodule

  consument, kan de verzekering worden uitgebreid met de  

 modules: wonen, verkeer, werk & inkomen, belastingen &  

 vermogensbeheer en mediation bij echtscheiding.

•	 U	heeft	geen	eigen	risico.

•	 U	wordt	ondersteund	door	juridische	specialisten	(waar-	

 onder advocaten) van SRK Rechtsbijstand, waarbij de  

 kosten voor rekening komen van Nationale-Nederlanden.

•	 Geen	wachttermijn	voor	rechtshulp.10



Woonhuis
Twee dekkingen: Extra en All-in

Woonhuis Extra verzekert uw woning uitgebreid tegen de gevolgen van bijvoorbeeld 

brand, storm, inbraak, waterschade, sneeuwdruk en hevige regenval. 

Woonhuis All-in biedt een nog uitgebreidere dekking: u bent verzekerd voor de 

gevolgen van alle gebeurtenissen die onvoorzien, plotseling en onverwacht zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan het schilderij dat van de muur valt en uw parket beschadigt. 

Nagenoeg alle risico’s zijn met All-in gedekt. 

Voordelen Woonhuisverzekering

•	 Premiekorting	en	onderverzekeringsgarantie	bij	gebruik	van	de	waardemeter.

•	 Geen	apart	eigen	risico	voor	stormschade.

•	 Uitgebreide	dekking	voor	onder	meer	schade	door:

 - hevige lokale regenval en sneeuwdruk ( All-in en Extra);

 - binnendringend grondwater en vochtdoorslag ( All-in ).

Inboedel
Twee dekkingen: Extra en All-in

Inboedel Extra verzekert uw inboedel uitgebreid tegen de gevolgen van bijvoorbeeld 

brand, storm, inbraak en water. Bij Inboedel All-in bent u verzekerd voor alle 

gebeurtenissen die onvoorzien, plotseling en onverwacht zijn. Bijvoorbeeld de leren 

stoel waarin uw hond heeft gebeten, of de lamp die op de glazen tafel valt.

Rubriek: Wonen

Uw thuis beschermd tot in de puntjes   

•	 Premiekorting	én	onderverzekeringsgarantie 

•	 Geen	apart	eigen	risico	voor	stormschade 

•	 Drijvende	woning	volledig	verzekerd	tegen	nieuwwaarde

 

Hoe u ook woont – in een appartement,  
een eengezinswoning, een villa, of in een 
drijvende woning – u wilt uw huis en de in-
houd ervan beschermen tegen de gevolgen 
van alles wat er mis kan gaan.

Tips voor brandpreventie

- Plaats niet te veel stekkers op één groep

- Breng rookmelders aan in verschillende   

 vertrekken

 

Waardemeter

Een waardemeter is een hulpmiddel om de 

actuele verzekerde som van uw woonhuis of 

inboedel te bepalen. Als u een waardemeter 

invult, krijgt u vijf jaar garantie tegen onder-

verzekering én korting op uw premie.

 

Kijk ook op nn.nl 11 Uw bezit goed en voordelig beschermd met het ZekerheidsPakket Particulieren



Lijfsieraden	(tot	€	6.000	,-),	audiovisuele	en	computerapparatuur	(tot	€	12.000	,-),	

kunst,	antiek	en	verzamelingen	(€	15.000	,-)	zijn	standaard	verzekerd.	Als	de	waarde	

hoger is kunt u de dekking eenvoudig verhogen. 

Voordelen Inboedelverzekering

•	 Premiekorting	en	onderverzekeringsgarantie	bij	gebruik	van	de	waardemeter.

•	 Geen	hoger	eigen	risico	in	de	grote	steden.

•	 Korting	bij	beveiliging.

•	 Lijfsieraden	zijn	verzekerd	tot	€	6.000,-.

•	 Voor	audiovisuele	en	computerapparatuur	geldt	een	limit	van	€	12.000,-.

•	 Kunst	en	antiek	gedekt	tot	€	15.000,-.

Drijvende woning
All-in

Woont u op een woonboot of in een watervilla? Uw drijvende woning en uw 

inboedel kunt u All-in verzekeren. Daarmee bent u verzekerd tegen beschadigingen 

door derden of bijvoorbeeld bij zinken. Bovendien zijn woning en inboedel verzekerd 

voor schade door het verslepen naar een andere ligplaats, dok, en tijdens het verblijf 

daar. Ook als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade met of door uw drijvende 

woning veroorzaakt, bent u automatisch verzekerd tot € 1 miljoen.

Voordelen Drijvende woning

•	 Volledig	en	tegen	nieuwwaarde	te	verzekeren.

•	 Sleeprisico	is	verzekerd.

•	 Eigen	gebrek	dekking	voor	drijvende	woningen	die	niet	ouder	zijn	dan	25	jaar.

Tips om kortsluiting te voorkomen

- Zet elektrische apparaten niet op de   

 standby-stand.

- Rol snoeren van kabelhaspels en   

 elektrische apparaten altijd helemaal af.

Tips om waterschade te  

voorkomen

- Plaats een waterslot bij (vaat)was-  

 machines

- Controleer regelmatig de waterafvoer bij   

 platte daken en dakgoten

Tips tegen inbraak

- Kies voor veiligheid met hang- en sluitwerk

 met het SKG®-merk

- Zet tijdklokken en bewegingsdetectoren   

 op uw verlichting 
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•	 Autokorting	tot	wel	12% 

•	 Dag	en	nacht	hulp	bij	ongeval 

•	 WA+Casco:	ook	hulp	bij	pech	in	het	buitenland 

•	 Hoge	dekkingen	bij	materiële	en	letselschade

•	 Nieuwwaarderegeling	tot	€	75.000	(bij	WA+Casco) 

•	 Aantrekkelijk	tarief	voor	uw	tweede	gezinsauto	

 

Personenautoverzekering 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): voor iedereen  

verplicht

Een WA-verzekering is verplicht voor elke autobezitter maar 

betaalt alleen de schade die u met uw voertuig toebrengt aan 

derden. Letselschade is verzekerd tot € 5 miljoen per ongeval 

en materiële schade tot € 2,5 miljoen. Dit is een ruimere 

dekking dan de wettelijke verplichting. In het buitenland, 

voor zover vermeld op de groene kaart,  bent u verzekerd tot 

het wettelijke bedrag van het land waarin u zich dan bevindt.

WA + Extra: schade aan anderen plus extra’s

De WA+Extra-verzekering dekt naast de aansprakelijkheid 

voor schade die u aan anderen toebrengt, ook schade aan uw 

auto door bijvoorbeeld hagel, storm, overstroming, brand, 

ruitbreuk, botsing met dieren, joyriding en diefstal. 

Rubriek: Vervoer

Veilig rijden, veilig verzekerd   

Net zoals u erop vertrouwt dat uw auto weer elke ochtend 
start, verwacht u een goede afhandeling bij zaken als  
autoschade of -diefstal. Kies een dekking die past bij uw 
behoefte en wensen. 

Dekkingsvoorbeelden WA+Casco-verzekering

-	 Een	nieuwe	auto	(tot	€	75.000,-)	is	het	eerste	jaar	tegen	nieuw-	 	

 waarde verzekerd. 

-	 De	eerste	drie	jaar	is	er	(tot	100.000	km)	dekking	voor	schade	aan		

 onder meer motor, dynamo of startmotor als die ontstaan is door  

 eigen gebreken.

- Bij een ongeval in binnen- of buitenland en bij pech door een  

 mechanisch defect in het buitenland, biedt de alarmcentrale u dag 

 en nacht hulp.
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WA + Casco: uitgebreid verzekerd

De WA+Casco-verzekering dekt naast WA alle schade aan uw 

eigen auto die ook vallen onder de WA-Extra dekking. 

Daarnaast alle aanrijdingschades, te water en van de weg 

raken en eigengebrek schades van uw voertuig. Daarmee is 

WA+Casco de meest uitgebreide dekking.

Aanvullende verzekeringen voor uw auto

Wilt u uw autoverzekering uitbreiden? Dan heeft Nationale-

Nederlanden verschillende mogelijkheden. 

•	 Rechtsbijstandverzekering

Biedt u hulp bij het verhalen van schade aan uw auto en 

bagage en bij het verhalen van letselschade (inclusief het 

eisen van smartengeld). 

Daarnaast biedt een rechtsbijstandverzekering u hulp bij 

een geschil over koop, onderhoud, reparatie of revisie van 

uw auto.

•	 VerhaalService	autoschade

Biedt u rechtshulp als schade aan uw auto op anderen moet 

worden verhaald. Dit is dus een beperkte rechtsbijstandver-

zekering.

•	 Verkeersschade	Verzekering

De verkeersschadeverzekering vergoedt tot maximaal  

€ 1 miljoen alle materiële- en letselschade die u en uw 

gezinsleden oplopen door een verkeersongeval. Dus ook de 

schade die u en uw gezinsleden als voetganger, in het 

openbaar vervoer, of fietser lijden door een verkeersongeval 

wordt vergoed.

•	 Schadeverzekering	Inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden dekt tot maximaal  

€ 1 miljoen de materiële en letselschade (inclusief smarten-

geld) die u en andere inzittenden van uw auto lijden door 

bijvoorbeeld een verkeersongeval.

•	 Ongevallenverzekering	Inzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden voorziet na een 

verkeersongeval in een uitkering als u of een passagier 

blijvend invalide raakt of overlijdt. Voor het overlijden geldt 

een	verzekerd	bedrag	van	€	5.000,-	en	voor	blijvende	

invaliditeit	€	25.000,-.

Uw verzekeringsadviseur kan u er alles over vertellen en u 

adviseren over de best passende dekkingen. 

Verlaging eigen risico bij schade (bij WA+Extra en 

WA+Casco)

 

-	 Verlaging	van	het	eigen	risico	met	€	150,-	bij	reparatie	door	een	bedrijf		

 dat is aangesloten bij Schadegarant.

- Heeft u schade aan uw autoruit dan vervalt het standaard eigen risico  

	 van	€	150,-	als	uw	kapotte	ruit	wordt	gerepareerd	door	een	glas- 

 herstelbedrijf waarmee Nationale-Nederlanden samenwerkt. Moet  

 de ruit worden vervangen, dan verlagen wij het eigen risico met € 75,-.

Voordelen Personenautoverzekering

•	 Schade	kan	door	uw	eigen	dealer	worden	hersteld.

•	 Het	standaard	eigen	risico	is	nooit	hoger	dan	€	150,-	voor		

 personenauto’s, ongeacht de cataloguswaarde.

Fabrieksgarantie bij schadeherstel door Schadegarant

Als u autoschade laat herstellen door een Schadegarant-bedrijf geldt 

automatisch de merkgarantie: de fabrieksgarantie blijft dan gewoon 

geldig. Bovendien krijgt u tijdens de reparatie een vervangende auto. 
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Rubriek: Vrije Tijd

Zorgeloos genieten van uw vrije tijd

•	 Op	reis	heeft	u	24	uur	per	dag	professionele	hulp	via		 	

 alarmcentrale

•	 Accessoires	van	uw	motor	zijn	tot	€	500	gratis	 

 meeverzekerd

•	 Oldtimer:	gratis	hulpverlening	bij	ongevallen	in	binnen-	 

 en buitenland 

•	 Bij	toercaravan/aanhanger	is	aansprakelijkheid	tot	 

 € 1 miljoen verzekerd

U wilt in alle opzichten genieten van uw 
vrije tijd. Mocht er iets gebeuren, dan wilt u 
dit snel laten oplossen. Of u nu op vakantie 
bent, of er op uit trekt met uw motor, cara-
van of oldtimer.  

Doorlopende reis
Gerust op reis

Met de doorlopende reisverzekering gaat u het hele jaar onbezorgd op vakantie. 

Het uitgangspunt is altijd dekking van hulpverlening, bagage, geld & geldswaardig 

papier, logiesverblijven en extra uitgaven. 

U kunt aanvullende dekkingen afsluiten voor:

•	 Geneeskundige	hulp

•	 Tandheelkundige	kosten

•	 Ongevallen

•	 Annulering

•	 Automobilistenhulp	

Stem de verzekering af op uw gezinssituatie met extra dekking voor langere 

reisperiodes, wintersport, of werelddekking in plaats van de standaard Europa-

dekking. 

Reistips

- Laad uw auto en caravan pas op de dag   

 van vertrek

- Neem waardevolle spullen uitsluitend mee  

 in uw handbagage

- Doe bij calamiteiten altijd aangifte bij de   

 politie en vraag om een proces-verbaal

- Laat waardevolle bezittingen niet zicht-  

 baar in de auto liggen
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Voordelen Doorlopende reisverzekering

•	 24	uur	per	dag	professionele	hulp	via	alarmcentrale.

•	 Mobiele	telefoons	(tot	€	250,-	per	persoon	per	reis)	zijn	standaard	meeverzekerd.

•	 Kinderen	tot	5	jaar	zijn	gratis	meeverzekerd.

•	 Geld	(tot	€	250,-	per	reis)	is	standaard	meeverzekerd.

•	 Standaard	Europadekking.	*

*  Onder Europa wordt ook verstaan: Madeira, de Canarische eilanden, de Azoren. De dekking  

 geldt ook voor niet Europese landen aan de Middellandse Zee zoals Turkije, Israël, Marokko,  

 Tunesië, Egypte, evenals Rusland tot de Aziatische grens.

Motor
Uw Motor kunt u gebruiken om lekker in uw vrije tijd te toeren maar ook voor 

dagelijks gebruik. Onze motorverzekering bestaat altijd uit de wettelijk verplichte 

WA-verzekering die u kunt uitbreiden met:

•	 De	Extra-	of	Cascodekking

•	 Rechtsbijstanddekking

•	 Ongevallendekking

Uw motor kunt u dus verzekeren op de wijze die bij uw situatie past.

WA: voor iedereen verplicht

Een WA-verzekering is verplicht voor elke motorbezitter maar betaalt alleen de 

schade die u met uw motor toebrengt aan derden. Letselschade is verzekerd tot  

€ 5 miljoen per ongeval en materiële schade tot € 2,5 miljoen. Dat is een ruimere 

dekking dan de wettelijke verplichting. In het buitenland, voorzover vermeld op de 

groene kaart, bent u verzekerd tot het wettelijke bedrag van het land waarin u zich 

dan bevindt.

WA+Extra: schade aan derden plus extra’s

De WA+Extra-verzekering dekt naast de aansprakelijkheid voor schade die u aan 

derden toebrengt, ook schade aan uw motor door bijvoorbeeld hagel, storm, 

overstroming, brand, ruitbreuk, botsing met dieren, joyriding en diefstal. 

WA+Casco: uitgebreid verzekerd

De WA+Casco-verzekering dekt naast de hierbovengenoemde dekkingen WA en 

Extra  ook schade aan de eigen motor door aanrijding. Daarmee is WA+Casco de 

meest uitgebreide dekking.

Aanvullende verzekeringen voor uw motor

Wilt u uw motorverzekering uitbreiden? Dan heeft Nationale-Nederlanden  

verschillende mogelijkheden.

•	 Rechtsbijstand	Motorrijtuigen

•	 Ongevallenverzekering	Opzittenden

Uw verzekeringsadviseur kan u er alles over vertellen en u adviseren over de best 

passende dekkingen.
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Voordelen Motorverzekering

•	 Niet-standaard	bevestigde	onderdelen	of	geluidsapparatuur	zijn	tot	€	500,-	gratis		

 meeverzekerd.

•	 Uw	nieuwe	motor	(tot	€	17.500,-)	is	een	jaar	tegen	nieuwwaarde	verzekerd	bij		 	

 Casco dekking.

Oldtimer
Een Oldtimerverzekering is speciaal voor auto’s die ouder zijn dan twintig jaar en 

waarmee	niet	meer	dan	7.500	kilometer	per	jaar	wordt	gereden.

Er zijn twee soorten dekkingen:

WA: voor iedereen verplicht

Een WA-verzekering is verplicht voor elke autobezitter maar betaalt alleen de  

schade die u met uw voertuig toebrengt aan anderen. Letselschade is verzekerd tot 

€ 5 miljoen per ongeval en materiële schade tot € 2,5 miljoen. Dit is een ruimere 

dekking dan de wettelijke verplichting. In het buitenland, voor zover vermeld op de 

groene kaart, bent u verzekerd tot het wettelijke bedrag van het land waarin u zich 

dan bevindt.

WA+Casco: uitgebreid verzekerd

De WA+Casco-verzekering dekt naast WA ook schade aan uw eigen auto.  

Daarmee is WA+Casco de meest uitgebreide dekking.

Aanvullende verzekeringen voor uw oldtimer

Wilt u uw oldtimerverzekering uitbreiden? Dan heeft Nationale-Nederlanden 

verschillende mogelijkheden.

•	 Schadeverzekering	Inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden dekt tot maximaal € 1 miljoen de materiële 

en letselschade (inclusief smartengeld) die u en andere inzittenden van uw auto 

lijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval.

•	 Ongevallenverzekering	Inzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden voorziet na een ongeval in een 

uitkering als u of een passagier blijvend invalide raakt of overlijdt. Voor het 

overlijden	geldt	en	verzekerd	bedrag	van	€	5.000,	-	en	voor	blijvende	invaliditeit	 

€	25.000,	-.

Uw verzekeringsadviseur kan u er alles over vertellen en u adviseren over de best 

passende dekkingen. 

Voordelen Oldtimerverzekering

•	 De	WA+Casco	dekking	biedt	u	een	uitgebreide	dekking.	

•	 Accessoires,	autoradio	en	ingebouwd	navigatiesysteem	zijn	tot	€	500,-	gratis		 	

 meeverzekerd.

•	 Dag	en	nacht	gratis	hulpverlening	bij	ongelukken	in	binnen-	en	buitenland.

 

Kijk ook op nn.nl 17 Uw bezit goed en voordelig beschermd met het ZekerheidsPakket Particulieren



Toercaravan
Veroorzaakt u met de -aan uw auto gekoppelde- toercaravan schade aan een ander 

dan is de aansprakelijkheid hiervan verzekerd op uw autoverzekering. Schade 

veroorzaakt door een ongekoppelde toercaravan is gedekt onder uw aansprakelijk-

heidsverzekering. 

Voor uw toercaravan zelf kunt u kiezen uit drie dekkingen. Hiermee heeft u een 

verzekering die past bij de waarde, leeftijd en het gebruik van de caravan. 

•	 De	Basisvariant	biedt	dekking	bij	brand	en	diefstal.

•	 Casco	Beperkt	biedt	daarnaast	ook	dekking	bij	ontploffing,	blikseminslag,		 	

 kortsluiting en schade door storm. 

•	 Casco	Uitgebreid	biedt	de	meest	complete	dekking	voor	uw	caravan	die	niet	ouder		

 is dan zeven jaar. Daarbij bent u ook verzekerd voor schade die uw caravan zelf   

 oploopt.

•	 Het	is	ook	mogelijk	de	inboedel	van	de	caravan	en	de	aanbouw	te	verzekeren.	

Voordelen Toercaravanverzekering

•	 Nieuwwaarderegeling	voor	eerste	eigenaar	van	toercaravan.

•	 Vergoeding	voor	vervangend	verblijf.

•	 Gratis	hulpverlening	in	binnen-	en	buitenland.

•	 Wereldwijde	dekking.
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Rubriek: Inkomen

Extra financiële zekerheid

•	 Hoge	verzekerde	bedragen	mogelijk 

•	 Geen	medische	keuring	nodig

•	 Doorlopende	wereldwijde	dekking 

Stel dat u niet meer of nog maar beperkt 
kunt werken door een ongeval waarbij u 
blijvend invalide raakt. Dan zijn de wettelijke 
voorzieningen slechts een schrale troost.  
U kunt de financiële gevolgen beperken met 
de ongevallenverzekering.   

Ongevallen
Om de financiële gevolgen van een ongeval te beperken 

Het kan iedereen, elke dag zomaar gebeuren: een ongeluk in het verkeer, thuis of 

op het werk. Naast lichamelijk letsel kan een ongeval grote financiële gevolgen 

hebben. Blijvende invaliditeit gaat immers vaak gepaard met enorme kosten. 

Overlijden betekent voor de nabestaanden – naast de emotionele problemen –  

ook in financieel opzicht een zorgelijke situatie. De Ongevallenverzekering van 

Nationale-Nederlanden zorgt dan voor extra financiële zekerheid. U kunt voor uzelf 

en uw gezin een ongevallenverzekering sluiten voor blijvende invaliditeit, eventueel 

uit te breiden met een overlijdensuitkering. Als u kinderen heeft, kunt u desge-

wenst	hun	jaarlijkse	tandartskosten	tot	€	500,-	meeverzekeren.

Voordelen Ongevallenverzekering

•	 Keuze	uit	verschillende	verzekerde	bedragen:

	 -	 bij	blijvende	invaliditeit	van	€	25.000,-	tot	€	200.000,-

	 -	 bij	overlijden	van	€	5.000,-	tot	€	20.000,-

•	 Geen	medische	keuring	nodig.

•	 Ieder	gezinslid	een	eigen	uitgebreide	dekking.
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Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal producten.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Voor een op uw situatie  

afgestemd advies kunt u zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze  

brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

20





Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

Nationale-Nederlanden
Prinses Beatrixlaan 35
2595	AK	Den	Haag

76
5-

90
.0

71
1


