
SAAAssuradeuren 

Verschillenlijst  

 

 

De verschillenlijst is een beperkt overzicht van de verschillen. Voor een compleet overzicht van de 

voorwaarden verwijzen wij u ten aller tijden naar de polisvoorwaarden.  

Onderwerpen opstal Generali oud Nieuwe voorwaarden ASR 

Eigen risico bij 
stormschade 

€ 250,-. 
Standaard € 350,-. Tegen € 25,- bruto extra 
premie kan er worden gekozen voor € 0,- 
eigen risico. 

Vergoedingen voor 
noodvoorzieningen 

Geen maximum. Geen maximum. 

Vergoeding voor kosten 
van opruiming en 
sanering 

Maximaal 10% van de verzekerde som. Geen maximum. 

Garantie tegen 
onderverzekering 

Alleen na invulling van de 
herbouwwaardemeter.  

Standaard garantie tegen 
onderverzekering. 

Zonnepanelen Standaard meeverzekerd. 

Bij a.s.r. moeten zonnepanelen apart 
worden meeverzekerd. Enkel wanneer op 
het polisblad staat dat zonnepanelen zijn 
meeverzekerd is er dekking.  
 
Neem met ons contact op wanneer u uw 
zonnepanelen wilt meeverzekeren. 

Standaard eigen risico € 0,-. 

Indien het eigen risico € 0,- is, dan blijft 
het eigen risico € 0,-. 
 
Is uw eigen risico € 323,- of lager, dan 
gaat het eigen risico naar € 100,-. 
 
Is uw eigen risico € 323,- of hoger, dan 
gaat het eigen risico naar € 500,-. 

Monumentaal pand 
Alleen na ontvangst en goedkeuring 
van het taxatierapport waarop de 
herbouwwaarde is vermeld. 

Alleen na ontvangst en goedkeuring van 
het taxatierapport waarop de 
herbouwwaarde is vermeld. 
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De verschillenlijst is een beperkt overzicht van de verschillen. Voor een compleet overzicht van de 
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Onderwerpen inboedel Generali oud Nieuwe voorwaarden ASR 

Standaard eigen risico € 110,-. 

Indien het eigen risico € 0,- is, dan blijft 
het eigen risico € 0,-. 
 
Is uw eigen risico lager dan € 450,-, dan 
gaat het eigen risico naar € 100,-. 
 
Is uw eigen risico € 450,- of hoger, dan 
gaat het eigen risico naar € 500,-. 

Eigen risico storm aan 
zaken die vallen onder 
het huurdersbelang 

€ 225,-. € 75,-. 

Mobiele elektronica Geen dekking. 
Geen dekking. Neem met ons contact op 
indien u deze uitbreiding wenst. 

Lijfsieraden 
Standaard maximaal € 6.000,- en 
alleen bij diefstal. 

Standaard maximaal € 6.000,- en de 
mogelijkheid om tegen extra premie te 
verhogen. 

Huurdersbelang Standaard meeverzekerd. 
Standaard maximaal € 6.000,- en de 
mogelijkheid om tegen extra premie te 
verhogen. 

Huisdieren Niet meeverzekerd. Standaard tot maximaal € 2.500,-. 

Geld Standaard maximaal € 1.000,-. Standaard maximaal € 500,-. 

Tuinaanleg 
Standaard 10% van de verzekerde 
som. 

Standaard maximaal € 25.000,-. 

Glas 
Alleen indien keuzedekking glas is 
meeverzekerd. 

Alleen indien keuzedekking glas is 
meeverzekerd. 

Kantoorinventaris / 
beroepsuitrusting 

Standaard maximaal € 2.500,-. 
Geen dekking. Neem met ons contact op 
indien u deze uitbreiding wenst. 

 



SAAAssuradeuren 
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De verschillenlijst is een beperkt overzicht van de verschillen. Voor een compleet overzicht van de 

voorwaarden verwijzen wij u ten aller tijden naar de polisvoorwaarden.  

Onderwerpen 
personenauto 

Generali oud Nieuwe voorwaarden ASR 

Standaard eigen risico 
Het eigenrisico staat vermeld op uw 
polisblad. 

Indien het eigen risico € 0,- is, dan blijft 
het eigen risico € 0,-.  
 
Is uw eigen risico lager dan € 225,-, dan 
gaat het eigen risico naar € 150,-.  
 
Is uw eigen risico € 225,- of hoger, dan 
gaat het eigen risico naar € 250,-.  
 
Let op! Voor bestuurders onder de 24 jaar 
geldt een extra eigenrisico van € 250,- per 
gebeurtenis. 

Vrije keuze herstelbedrijf Nee. 

Indien u bij reparatie van uw auto gebruik 
wilt maken van elke mogelijk reparateur 
en niet de keuze van de verzekeraar wilt 
volgen, kunt u dit aangeven. Neem 
hiervoor contact met ons op. 

Pechhulp 
Ja, maximaal € 125,- per gebeurtenis 
vergoed. 

Pechhulp is alleen meeverzekerd als dit 
ook op het polisblad staat. 
 
Wilt u pechhulp meeverzekeren? Neem 
dan contact met ons op. 

Nieuwwaarde Standaard 1 jaar. 
Standaard 1 jaar met een mogelijkheid om 
tegen meerpremie uit te breiden naar 2 of 
3 jaar. 

 

Onderwerpen 
aansprakelijkheid 
particulieren 

Generali oud Nieuwe voorwaarden ASR 

Verzekerd bedrag Standaard € 1.250.000.-. Standaard € 1.250.000,-. 

Jagersrisico 
Alleen indien dit is opgegeven en als 
de dekking is meeverzekerd. 

Niet gedekt. 

 


