
SAAAssuradeuren 
 

Verschillenlijst Personenautoverzekering 

 

Dit overzicht beschrijft op hoofdlijnen de verschillen en dekking. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen 
de voorwaarden of vraag ernaar bij uw adviseur. 

Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Voorwaardennummer IQ Algemeen 01A en MR 200 A M 03.2.30 H 

Uitsluitingen De inhoud van de uitsluitingen is 
ruimer. 

De inhoud van de uitsluitingen is 
beperkter. 

Accessoires Standaard verzekerd tot  
€ 1.500,-. 

Accessoires zijn niet standaard 
verzekerd. Het is in een losse 
module mee te verzekeren. 
 

Omschrijving definities Op verschillende plaatsen in de 
voorwaarden omschreven. 

De definities zijn opgenomen in een 
overzichtelijke begrippenlijst. 

Schade met botsing dieren 
Alleen de schade ontstaan door 
botsing met dieren. Schade door 
botsing met andere zaken is niet 
verzekerd. 

Is verzekerd. De vervolgschade is 
ook meeverzekerd. 

Waarborgsom Vergoeding € 25.000,- Vergoeding € 50.000,- 

Vandalisme Niet beschreven in de voorwaarden 
onder welke dekking dit valt. 

Duidelijke omschrijving dat schade 
door vandalisme onder de 
cascodekking valt. 

Inductie Niet meeverzekerd Indien als gevolg van bliksem 
verzekerd.  

Schadeinzittenden Lijkbezorgingskosten is tot 
maximaal € 4.500,- verzekerd. 

Werkelijke schade tot maximaal het 
verzekerde bedrag wordt vergoed. 

Pechhulp Indien verzekerd: Geldig in 
Nederland of in Europa.  

Indien verzekerd: Geldig in 
Nederland. 

Pechhulp, recht op 
hulpverlening 1 x per jaar Niet gemaximeerd 

No claim korting en 
schadevrije jaren 

Kent een malus en de opbouw van 
de tabel is anders. 

Nieuwe tabel zonder malus en 
toelichting hoe schadevrije jaren tot 
stand komen. 
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Onderwerp Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden 

Gevolgen op no-claim door 
schade 

Alleen schade aan het interieur als 
gevolg van vervoer van gewonden. 

Aantal gevallen waarin de schade 
geen gevolgen heeft voor de trede is 
iets ruimer.     

Roy data regeling Is niet omschreven in de 
voorwaarden. 

Regeling en werking is omschreven 
in de voorwaarden. 

Nieuwwaarderegeling 4 jaar 3 jaar 

Afschrijvingsregeling 
• Eerste jaar: 100%  
• Tweede jaar: 2%  
• Derde jaar: 1,25%  
• Vierde jaar: 1%  

• Eerste jaar: 100%  
• Tweede en derde jaar: 1,5%  

Aanschafwaarderegeling Niet van toepassing Wel van toepassing 

Meeverzekerd op de 
Ongevallen inzittenden/ 
Schade inzittenden 

Dekking voor tankbeurt en ruiten 
schoonmaken. 

Tijdens tankbeurt ook verzekerd 
voor handelingen aan de auto om 
veilig met de auto te kunnen rijden 
(bijvoorbeeld bandenspanning op 
peil brengen, olie bijvullen). 

Fraudebeleid Beperkte omschrijving Fraudebeleid is duidelijker 
omschreven. 

Ongevallen inzittenden Kent een stijgende 
invaliditeitsuitkering. Geen stijgende invaliditeitsuitkering. 


