Collectief voordeel
op uw schadeverzekeringen!
• Dubbele korting op uw premie?
• En daarbij profiteren van uitstekende voorwaarden?
Dat kan!
Met de verzekeringen van Aevitae: inboedel- en opstalverzekering, reis- en
autoverzekering, aansprakelijkheid en rechtsbijstand … Alles op 1 polis.
Makkelijk én voordelig.

Aantrekkelijke polisvoorwaarden
Alle verzekeringen kennen aantrekkelijke polisvoorwaarden. Dat ziet u onder
andere terug in een aantal unieke productvoordelen. Denk bijvoorbeeld aan
een autoverzekering met maar liefst 4 jaar nieuwwaarderegeling. Of garantie
tegen onderverzekering zonder gedoe met waardemeters!

Andere voordelen van Personal Benefits:

• Zeer scherpe premies
• Pakketkorting tot 10%
• Alle schadeverzekeringen op 1 polis
• Een jaarlijkse polischeck
• Geen extra bijkomende kosten
• U sluit uw verzekeringen eenvoudig online af of telefonisch met advies van
onze verzekeringsspecialisten (0900 - 369 4444 lokaal tarief)

“Met Personal Benefits bespaar
ik € 478,- op mijn verzekeringen.
Dat is snel verdiend!”

De verzekeringen van Aevitae Personal Benefits
Combineer onze schadeverzekeringen voor optimaal gemak en maximaal voordeel.
De 7 belangrijkste verzekeringen voor u op een rij:

1 Auto
Wij bieden u 3 hoofddekkingen:

WA-verzekering
Wettelijk verplicht
Dekt schade die u met uw auto bij
anderen veroorzaakt

•
•

WA + Beperkt Casco
Dekt schade aan uw eigen auto buiten
uw schuld, zoals ruitschade, brand en
natuurschade (hagel, storm)
Ook diefstal is verzekerd

•
•

WA + Volledig Casco
Dekt alle schades aan uw auto. Ook als
u die zelf per ongeluk heeft veroorzaakt
Keuze uit 1 of zelfs 4 jaar occasion- of
nieuwwaarde!

•
•

De voordelen van onze autoverzekeringen
Altijd vervangend vervoer bij schade
Ruime dekking voor accessoires
No-claimkorting tot 85%
Dagelijks opzegbaar
Gedeclareerde schades kunt u later alsnog voor eigen rekening nemen om uw no-claim te behouden

•
•
•
•
•

2 Inboedel
Bij ons verzekert u uw inboedel standaard tot € 100.000. Daarvoor hoeft u geen waardemeter in te vullen. Een
groot voordeel, want zo bent u niet snel onderverzekerd. Zoals elders wel kan gebeuren, bijvoorbeeld als u vergeet
om een uitbreiding van uw inboedel door te geven en het verzekerde bedrag bij schade te laag blijkt.
De voordelen van onze inboedelverzekering
Geen standaard eigen risico
24/7 onmiddellijke hulp bij schade in uw huis
Schade door eigen schuld is meeverzekerd
De kosten voor het vervangen van uw sloten vallen onder de dekking
Uw inboedel in afgesloten bijgebouwen zoals een garage of schuur zijn standaard meeverzekerd

•
•
•
•
•

3 Woonhuis (Opstal)

6 Doorlopende reisverzekering

Onze woonhuisverzekering kent de meest uitgebreide dekking. Glas is gratis
meeverzekerd. En schade aan uw woonhuis is altijd verzekerd tot maximaal
€ 350.000. Hiervoor hoeft u geen waardemeter in te vullen.

Met een gerust hart op vakantie? Met onze doorlopende reisverzekering bent u
het hele jaar door verzekerd als u op vakantie gaat. In binnen- en buitenland. U
kunt uw verzekering zo samenstellen dat u geen onnodige premie betaalt voor
dekkingen die u niet nodig heeft.

De voordelen van onze woonhuisverzekering
Geen standaard eigen risico
Direct hulp bij schade. 24/7!
Uw bijgebouwen (zoals schuur of tuinhuis) zijn standaard meeverzekerd
Extra vergoeding voor schade aan uw tuin
Wij betalen de kosten van tijdelijke woonruimte (zoals hotel of tijdelijke
huurwoning)

•
•
•
•
•

4 Aansprakelijkheid
Stel: u beschadigt per ongeluk de spullen van een ander. Of iemand raakt
gewond door uw schuld. In dat geval bent u aansprakelijk, ook als u er
niets aan kunt doen. En een schadeclaim kan hoog oplopen… Met onze
aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) verzekert u zich tegen de
financiële gevolgen.
De voordelen van onze aansprakelijkheidsverzekering
U bent verzekerd tot € 2.500.000
U heeft geen eigen risico
U bent overal ter wereld verzekerd

•
•
•

5 Rechtsbijstand
Juridische conflicten ver van uw bed? Een simpel conflict met uw werkgever,
buren of leverancier kan zo hoog oplopen dat u rechtshulp nodig heeft. Met
onze rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op professionele juridische
hulp.
De voordelen van onze rechtsbijstandverzekering
Alle gezinsleden zijn meeverzekerd
U krijgt onbeperkt gratis juridisch advies
Wij bieden een vaste uitgebreide dekking

•
•
•

De voordelen van onze doorlopende reisverzekering
Onze alarmcentrale is 24/7 bereikbaar
Grote keuzevrijheid: u betaalt nooit teveel
Eenvoudig uit te breiden met een dekking voor annulering

•
•
•

7 Ongevallen
We staan er niet altijd bij stil, maar een ongeluk kan iedereen overkomen.
En er is altijd een risico op blijvend lichamelijk letsel of nog erger. Een
ongevallenverzekering kan het leed niet wegnemen, maar wel de financiële
gevolgen.
De voordelen van onze ongevallenverzekering
U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen
Onze verzekering heeft een wereldwijde dekking
Wij hebben een extra uitkering voor tandartskosten en noodzakelijke
cosmetische chirurgie

•
•
•

Andere verzekeringen van Personal Benefits:
Bromfiets
Motor
Oldtimer
Caravan
Boot

•
•
•
•
•

Ga naar www.aevitae.com/personalbenefits voor uitgebreide informatie
over de producten van Personal Benefits

Jaarpremie: tot honderden euro’s goedkoper!
Het premievoordeel van Aevitae loopt op tot honderden euro’s per jaar:
Aevitae
Premie per jaar
Uitgangspunten berekening

€ 1.353,71

Centraal Beheer
€ 1.969,49

OHRA
€ 1.809,96

Delta Lloyd
€ 1.656,51

Reaal
€ 1.616,76

De benchmark is berekend in oktober 2016. De premies zijn afkomstig van de websites van de aanbieders.
Alle genoemde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.

Verzekerden
Auto
Woonhuis
Inboedel
Doorlopende reis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand

Echtpaar met inwonende kinderen, 43 + 45 jaar met twee kinderen
Opel Corsa, bouwjaar 2014, cataloguswaarde € 18.206, < 20.000 km, 20 schadevrije jaren, Volledig casco
3451 HC, tussenwoning (5 kamers), herbouwwaarde € 200.500, van buiten komende onheilen inclusief glas
Inboedelwaarde € 55.000
Werelddekking, medische kosten, bagage en annulering in combinatie met Aevitae Zorg Top/Vip
€ 2.500.000
Modules consument en wonen, verkeer, inkomen, fiscaal recht en vermogen

Over Aevitae
Aevitae is een persoonlijke verzekeraar die het ‘net aeven anders’ doet en al meer dan
twintig jaar actief is op het gebied van schade-, inkomens- en zorgverzekeringen. Aevitae
is groot genoeg om dingen voor elkaar te krijgen, maar klein genoeg om flexibel te zijn,
persoonlijke service te bieden en betrokken te zijn bij hun klanten en de maatschappij.
Dat is te zien aan de maatwerkproducten van Aevitae op het gebied van zorg-, schadeen inkomensverzekeringen, voor zowel werkgevers als consumenten.
www.aevitae.com/personalbenefits
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