Vergelijkingskaart Hyundai Autoverzekering (april 2020)
Hyundai

Centraal Beheer

Allianz Direct

FBTO

Univé

Actua

Vergoeding bij total loss/diefstal
nieuw

3 jaar occasionwaarde
tot € 100.000,00
incl. btw/bpm

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar nieuwwaarde tot
€ 100.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 2 of
tot 3 jaar nieuwwaarde

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar nieuwwaarde tot
€ 85.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 3 jaar
nieuwwaarde

3 jaar nieuwwaarde
tot € 60.000,00
excl. btw/incl. bpm

Vergoeding bij total loss/diefstal
occasion

3 jaar occasionwaarde
tot € 100.000,00
incl. btw/bpm

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 3 jaar
aanschafwaarde

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

Standaard vervangingswaarde. Optie: 3 jaar
aanschafwaarde tot
€ 85.000,00 incl. btw

3 jaar aanschafwaarde
tot € 60.000,00
excl. btw/incl. bpm

Vergoeding indien voertuig ouder

Dagwaarde

Dagwaarde

ANWB-/Bovag-koerslijst of
dagwaarde (hoogste van
de twee)

Dagwaarde

Vervangingswaarde

Dagwaarde

Herstel: € 0,00/vervanging:
€ 100,00 bij schadesturing
of bij dekking Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Herstel: € 0,00
Vervanging: € 67,50

Beperkt casco

Eigen risico bij ruitherstel

€ 0,00 bij schadesturing
(herstel: anders € 75,00)
(vervanging: anders € 175,00)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders geen dekking)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders geen dekking)

€ 0,00 bij schadesturing
of bij module Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Eigen risico bij reparatie

€ 0,00 bij schadesturing
(anders € 500,00)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders € 600,00)

€ 0,00 bij schadesturing of
bij dekking Vrije Reparatiekeuze (anders € 500,00)

€ 0,00 bij schadesturing
of bij module Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

€ 100,00 bij schadesturing
of bij dekking Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Eigen risico vermeld op
polisblad, bij herstel binnen
netwerk 50 % verlaging

Tot € 2.500,00
meeverzekerd

Geen max. vernoemd

Max. € 3.500,00

Max. 1/3 van de
cataloguswaarde van
de auto

Tot € 1.000,00 meever
zekerd (tegen extra premie te
verhogen naar € 10.000,00)

Tot € 1.000,00
meeverzekerd

Reparatieduur tot
max. 10 dagen, mits herstel
binnen netwerk

Recht op vervangend vervoer, duur niet vernoemd

Voor duur van
reparatie, mits herstel
binnen netwerk. Ook vergoeding mogelijk voor
max. 15 dagen

Reparatieduur bij schade
sturing (auto van herstelbedrijf)

Reparatieduur bij schade
sturing (auto van herstel
bedrijf). Bij dekking Eigen
keuze herstelbedrijf max.
10 dagen

Objectieve reparatieduur

Max. 10 dagen

Max. 20 dagen bij diefstal
(uitkering na 20 dagen).
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen bij diefstal
en max. 15 dagen bij total
loss

Max. 20 dagen bij diefstal
(uitkering na 20 dagen).
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen bij diefstal.
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen

Vergoeding bij total loss/diefstal
nieuw

5 jaar nieuwwaarde
tot € 100.000,00
incl. btw/bpm

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar nieuwwaarde tot
€ 100.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 2 of
tot 3 jaar nieuwwaarde

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar nieuwwaarde tot
€ 85.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 3 jaar
nieuwwaarde

3 jaar nieuwwaarde
tot € 60.000,00
excl. btw/incl. bpm

Vergoeding bij total loss/diefstal
occasion

5 jaar occasionwaarde
tot € 100.000,00
incl. btw/bpm

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

1 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00 incl. btw.
Optie: verlengen tot 3 jaar
aanschafwaarde

3 jaar aanschafwaarde
tot € 50.000,00

3 jaar aanschafwaarde tot €
85.000,00 incl. btw

3 jaar aanschafwaarde
tot € 60.000,00
excl. btw/incl. bpm

Niet af-fabriek accessoires

Duur vervangend vervoer tijdens
reparatie

Duur vervangend vervoer bij
diefstal of total loss
Volledig casco

Hyundai

Centraal Beheer

Allianz Direct

FBTO

Univé

Actua

Vergoeding indien voertuig ouder

Dagwaarde

Dagwaarde

ANWB-/Bovag-koerslijst of
dagwaarde (hoogste van
de twee)

Dagwaarde

Vervangingswaarde

Dagwaarde

Eigen risico bij ruitherstel
(standaard/indien van toepassing,
bij schadesturing)

€ 0,00 bij schadesturing
(herstel: anders € 75,00)
(vervanging: anders
€ 175,00)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders geen dekking)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders geen dekking)

€ 0,00 bij schadesturing
of bij module Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Herstel: € 0,00/vervanging:
€ 100,00 bij schadesturing
of bij dekking Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Herstel: € 0,00
Vervanging: € 67,50

Eigen risico bij reparatie
(standaard/indien van toepassing,
bij schadesturing)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders € 500,00)

€ 0,00 bij schadesturing
(anders € 600,00)

€ 0,00 bij schadesturing of
bij dekking Vrije Reparatiekeuze (anders € 500,00)

€ 0,00 bij schadesturing
of bij module Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

€ 100,00 bij schadesturing
of bij dekking Eigen keuze
herstelbedrijf (anders geen
dekking)

Eigen risico vermeld op
polisblad, bij herstel binnen
netwerk 50 % verlaging

Tot € 2.500,00 gratis
meeverzekerd

Geen max. vernoemd

Max. € 3.500,00

Max. 1/3 van de cataloguswaarde van de auto

Tot € 1.000,00 meever
zekerd (tegen extra premie te
verhogen naar € 10.000,00)

Tot € 1.000,00
meeverzekerd

Reparatieduur tot max.
30 dagen, mits herstel
binnen netwerk

Recht op vervangend vervoer, duur niet vernoemd

Reparatieduur, mits herstel
binnen netwerk. Ook
vergoeding mogelijk voor
maximaal 15 dagen

Reparatieduur bij schade
sturing (auto van herstelbedrijf)

Reparatieduur bij schade
sturing (auto van herstelbedrijf). Bij dekking Eigen
keuze herstelbedrijf max.
10 dagen

Objectieve reparatieduur

Max. 30 dagen

Max. 20 dagen bij diefstal
(uitkering na 20 dagen).
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen bij diefstal
en max. 15 dagen bij total
loss

Max. 20 dagen bij diefstal
(uitkering na 20 dagen).
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen bij diefstal.
Total loss niet vernoemd

Max. 30 dagen

€ 35,00 per dag

€ 20,00 per dag (diefstal)
of vervangende auto

€ 30,00 per dag

€ 20,00 per dag (diefstal)
of vervangende auto

€ 30,00 bij total loss en
bij dekking Eigen keuze
herstelbedrijf. € 15,00 per
dag bij diefstal

2 % van verzekerd bedrag
met een max. van € 50,00
per dag

Tot 5 jaar nieuwwaarde en
occasionwaarde mogelijk
bij volledig casco

Vrijwillig eigen risico
mogelijk met premiekorting
● Bonusbeschermer
mogelijk
● Modulaire dekingsopbouw

Volledig casco (vervolg)

Niet af-fabriek accessoires

Duur vervangend vervoer tijdens
reparatie

Duur vervangend vervoer bij
diefstal of total loss
Max. vergoeding vervangend
vervoer
USP’s

Vrijwillig eigen risico
mogelijk
● Bonusbeschermer
Vrijwillig hoger eigen risico
mogelijk
mogelijk met premiekorting
● Dekkingen en aanvullende
(ook geen eigen risico momodules (behalve rechts
gelijk met premietoeslag)
bijstand) zijn het hele jaar
door aan en uit te zetten
●

●

USP’s

Vrijwillig eigen risico
mogelijk met
premiekorting

Hoewel wij dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstellen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie op ieder moment actueel en
compleet is. Tevens is het overzicht onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aan dit overzicht kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Bij volledig casco worden
de volgende extra
dekkingen standaard
aangeboden: Verlengde
garantie/ServicePas
(€ 80,00 korting op apk/
onderhoud)/Pechhulp

