
SAAAssuradeuren       

Verschillenlijst 
 

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

voorwaarden verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. 

 

 

 

 

  

Onderwerpen Algemeen Algemene voorwaarden WP2016.01 Algemene voorwaarden 026 / 027 Nieuwe voorwaarden

Uit & Thuis Noodhulp 24-uurs schadeservice Geen 24-uurs schadeservice Geen 24-uurs schadeservice

Onderwerpen opstal H & L Woonpakket (216) H & L Woonpakket (217) Nieuwe voorwaarden ASR

Eigen risico bij stormschadeIn geval van stormschade 

geldt een eigen risico van 

2‰ van de

verzekerde som met een 

minimum van € 225,- en 

een maximum

van € 450,- per gebouw per 

gebeurtenis;

€ 250,- per schadegeval Storm:

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0 of 

€ 375.

 Het eigen risico geldt voor alle 

(keuze)dekkingen, maar niet voor Glas.

Overig Eigen risico Eigen risico van € 110,- per 

gebeurtenis

geen Als het eigen risico €0 is, dan blijft het €0. 

Als het eigen risico €110 is dan wordt dit €100. 

Het eigen risico geldt voor alle 

(keuze)dekkingen, maar niet voor Glas en de 

kosten om schade te voorkomen, beperken en 

overige kosten.

Vergoedingen voor 

noodvoorzieningen

Maximaal 10% van de 

verzekerde som

Maximaal 10% van de 

verzekerde som

Geen maximum

Vergoeding voor kosten 

van opruiming en 

sanering

Maximaal 10% van de 

verzekerde som

Maximaal 10% van de 

verzekerde som

Geen maximum

Garantie tegen

onderverzekering

Alleen als aan diverse 

voorwaarden is voldaan 

(o.a. taxatierapport)

Alleen na invulling van de 

herbouwwaardemeter.

Standaard garantie tegen onderverzekering.

Heeft u een monument of een 

garagebox/berging verzekerd? Of is het 

woonhuis groter dan 300 m2 of heeft een 

bouwjaar voor 1850? Dan vergoeden wij de 

schade tot aan het verzekerd bedrag dat op het 

polisblad staat.

Zonnepanelen Geen vermelding over Standaard meeverzekerd. Zonnepanelen zijn verzekerd als dat op de polis 

is vermeld.

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.

Alleen na ontvangst en goedkeuring van het 

taxatierapport waarop de herbouwwaarde is 

vermeld.
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Onderwerpen inboedel H & L Woonpakket (276) H & L Woonpakket (280) Nieuwe voorwaarden ASR

Standaard eigen risico € 110,- U heeft geen eigen risico 

of

◦◦ U heeft zelf voor een 

eigen risico gekozen. In 

dat geval staat uw eigen 

risico op de polis.

U kunt kiezen voor een eigen risico van

€ 0, € 100 of € 500.  Het eigen risico geldt 

niet voor de keuzedekkingen Glas, 

Beroepsuitrusting, Kostbaarheden 

verlies en buitenshuis en Mobiele 

elektronica.

Eigen risico storm aan 

zaken die vallen onder 

het huurdersbelang

Terreinafscheidingen (in 

geval van huurdersbelang) 

zijn verzekerd

tegen schade door storm. 

Voor deze stormschade 

geldt een eigen

risico van € 225,- per 

gebeurtenis

Schade aan 

terreinafscheidingen 

veroorzaakt door wind. 

Dan heeft u standaard een 

eigen risico van € 225,- per

schadegeval.

Bij stormschade aan huurders- of

eigenarenbelang is het eigen risico altijd 

€ 75.

Indexering Jaarlijkse van verzekerde 

som

Jaarlijkse van verzekerde 

som

Jaarlijkse premieverhoging van 2,5 % op 

basis van consumentenprijsindex.

Lijfsieraden € 6000,- € 6000,- € 6000,-

Huurdersbelang Standaard meeverzekerd. Standaard meeverzekerd. Wij vergoeden maximaal € 6.000. Bent u 

voor een hoger bedrag aan 

huurdersbelang of eigenarenbelang 

verzekerd? Dan vergoeden wij maximaal 

het bedrag dat op uw polisblad staat.

Huisdieren Uitgesloten Standaard meeverzekerd 

tot € 2.000,-

Standaard tot maximaal € 2.500,-.

Geld Standaard maximaal € 

1.000,-.

Standaard maximaal € 

1.250,-.

Standaard maximaal € 500,-.

Tuinaanleg Tot 10% van de verzekerde 

som

Tot 10% van de verzekerde 

som

Standaard maximaal € 25.000,-.

Glas Alleen als keuzedekking 

glas is meeverzekerd.

Alleen als keuzedekking 

glas is meeverzekerd.

Alleen als keuzedekking glas is 

meeverzekerd.

Kantoorinventaris / 

beroepsuitrusting

Standaard maximaal € 

2.500,-.

Standaard maximaal € 

2.500,-.

Alleen als keuzedekking 

beroepsuitrusting is meeverzekerd.
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Onderwerpen

aansprakelijkheid

particulieren

H & L Woonpakket (276) H & L Woonpakket (280) Nieuwe voorwaarden ASR

Verzekerd bedrag Standaard € 1.250.00,- Standaard € 1.250.00,- Standaard € 1.250.00,-

Jagersrisico Alleen als dit is opgegeven

en als de dekking is 

meeverzekerd.

Alleen als dit is opgegeven

en als de dekking is 

meeverzekerd.

Niet gedekt.

Onderwerpen ongevallen H & L Woonpakket 304 pers. Ongevallen Nieuwe voorwaarden ASR

Daguitkering ziekenhuisopname Geen maximum € 25,- per dag  en maximaal € 1500,- per 

ongeval 

Eindleeftijd 70 jaar 70 jaar

Blijvend invalide Keuzes verzekerde bedragen:€ 25.000, 

€ 50.000 of € 100.000.

Keuzes verzekerde bedragen:€ 25.000, 

€ 50.000, € 75.000 of € 100.000.

Overlijden Keuzes verzekerde bedragen:€ 5.000 of 

€ 10.000

Keuzes verzekerde bedragen:€ 5.000, 

€ 10.000, € 15.000 of € 20.000


