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Voordelen 3-sterren
Volkswagen Autoverzekering:

Schadeherstel bij je Volkswagen dealer met  
100% originele onderdelen 
Om je Volkswagen weer in originele staat te 
herstellen, ben je bij de Volkswagen dealer aan het 
juiste adres. Als geen ander ben je daar verzekerd 
van een vakkundige reparatie door specialisten  
die werken met 100% originele onderdelen.  
Jouw voordeel: geen waardeverlies bij inruil.

Je Volkswagen dealer als aanspreekpunt 
Heb je schade, dan kun je voor al jouw vragen 
terecht bij jouw eigen Volkswagen dealer. Hij kent 
jouw auto als geen ander en helpt je graag verder 
met alle formaliteiten. Bovendien kan hij meteen 
je reparatie inplannen en vervangend vervoer 
regelen. Zo ondervind je niet of nauwelijks hinder 
van de schade.

De accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd 
Accessoires zijn bij schade tot wel € 2.000 gratis 
meeverzekerd. Wil je een hoger bedrag aan  
accessoires verzekeren? Dan heb je de keuze om  
de accessoires voor € 3.000 of € 5.000 voordelig 
mee te laten verzekeren.

Een schade eenvoudig melden 
Schade is al vervelend genoeg. Dan is het wel  
zo prettig als het melden van een schade niet  
onnodig ingewikkeld is. Met de Volkswagen  
Autoverzekering hoef je bij eenzijdige schade  
geen Europees Schadeformulier in te vullen.  
Eén telefoontje volstaat. Wij houden het dus 
heel eenvoudig als jouw auto beschadigd is door 
bijvoorbeeld storm, hagel of een paaltje bij het 
inparkeren. Gemakkelijker kunnen we het niet 
maken voor jou.

Vervangend vervoer inbegrepen 
Bij schadeherstel, diefstal of total loss kun je 
rekenen op vervangend vervoer. Je betaalt alleen 
brandstofkosten. Zo ben je altijd verzekerd van 
mobiliteit.

Voordelen 5-sterren
Volkswagen Autoverzekering:

Aankoopwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar 
De 5-sterren Volkswagen Autoverzekering bied  
je standaard 1 jaar aankoopwaarderegeling. Na 
diefstal of total loss rij je dankzij deze regeling 
gewoon weg in een nieuwe Volkswagen of een 
Volkswagen occasion van hetzelfde type en  
dezelfde uitvoering. Je kunt deze periode  
uitbreiden naar 3 of zelfs 5 jaar.

Unieke extra premiebescherming
Bij een eenzijdige casco schade betaal je bij andere 
verzekeraars zowel meer WA- als casco premie in 
de jaren daarop. Dat vinden wij niet eerlijk. Bij ons 
betaal je in dat geval alleen méér casco premie en 
blijft de WA premie gelijk.

Geen eigen risico bij reparatie via de  
Volkswagen dealer
Een schade is al erg genoeg. Daarom betaal je  
in geval van reparatie bij de Volkswagen dealer  
geen eigen risico, met uitzondering van een  
ruitvervanging. Reparatie door middel van een  
harsinjectie is helemaal gratis. Moet de ruit  
vervangen worden, dan geldt er via de Volkswagen 
dealer een laag eigen risico van € 65. Mocht je 
dus schade hebben, dan ga je er niet nog eens op 
achteruit door onverwachte extra kosten. 

Dagelijks opzegbaar
Bij sommige autoverzekeraars is de autoverzekering 
maandelijks opzegbaar. Als je jouw verzekering wilt 
beëindigen, moet je deze bijvoorbeeld een maand 
van tevoren opzeggen. De 5-sterren Volkswagen 
Autoverzekering heeft geen opzegtermijn. Dat 
betekent dat je deze altijd direct kunt beëindigen. 
Of op een datum in de toekomst naar keuze. 

Extra korting voor jou als  
Volkswagen rijder

Bonuskorting op de premie 
Bij de Volkswagen Autoverzekering geldt een 
maximale BM(*) korting op de premie van maar 
liefst 75%. Bovendien nemen wij het aantal 
opgebouwde schadevrije jaren van jouw huidige 
verzekeraar gewoon over. Zo wordt overstappen 
dus wel heel voordelig.

(*)  Bonus-/maluskorting op basis van de  
opgebouwde schadevrije jaren.

Tweede autoregeling 
Heb je al een auto bij ons verzekerd, dan krijg je 
op de tweede auto dezelfde korting. Deze korting 
geldt niet voor inwonende kinderen.

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk Volkswagen Autoverzekering voor 
bijvoorbeeld je gebruikte Volkswagen of een zeer complete all risk Volkswagen Autoverzekering 
waarbij je er in geval van schade niet op achteruit gaat. Bij Volkswagen Financial Services heb 
je voor elke portemonnee de juiste verzekering. Wat maakt de 3-sterren en 5-sterren all risk 
Autoverzekeringen van Volkswagen nu zo uniek?

Voor iedere portemonnee een  
echte Volkswagen Autoverzekering.



Volkswagen Autoverzekering dekkingsoverzicht

Verzeker je Volkswagen bij Volkswagen. 
Vraag de Volkswagen dealer naar een offerte op maat.

WA
(Wettelijke Aansprakelijkheid)

WA +
Beperkt Casco

WA +
all risk 3-sterren

WA +
all risk 5-sterren

 Schade aan andere personen en auto’s  Schade aan andere personen en auto’s  Schade aan andere personen en auto’s  Schade aan andere personen en auto’s 

 Ruitschade, brand, storm en hagelschade  Ruitschade, brand, storm en hagelschade  Ruitschade, brand, storm en hagelschade 

 Diefstal, inbraak en vandalisme  Diefstal, inbraak en vandalisme  Diefstal, inbraak en vandalisme 

  Schadeherstel via de Volkswagen dealer met  
100% originele onderdelen

  Schadeherstel via de Volkswagen dealer met  
100% originele onderdelen

  Schadeherstel via de Volkswagen dealer met  
100% originele onderdelen

  Inclusief de unieke extra premiebescherming   Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd
  Accessoires tot € 2.000 gratis  
meeverzekerd

  Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd
  Vervangend vervoer gedurende reparatieduur 
(met uitzondering van ruitschade)

  Vervangend vervoer gedurende reparatieduur 
(met uitzondering van ruitschade)

  Vervangend vervoer gedurende reparatieduur 
(met uitzondering van ruitschade)

 Vervangend vervoer bij diefstal  Vervangend vervoer bij diefstal 

 Vervangend vervoer bij diefstal  Vervangend vervoer bij total loss  Vervangend vervoer bij total loss

 Schade door een aanrijding  Schade door een aanrijding

 Schade door eigen schuld  Schade door eigen schuld

 Dagwaarderegeling
  1 jaar aankoopwaarderegeling (deze periode is 
uit te breiden naar 3 of zelfs 5 jaar)

  Inclusief de unieke extra premiebescherming

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Dit is een wettelijk verplichte autoverzekering. 
De meeste mensen met een auto ouder dan  
8 jaar, kiezen voor een WA autoverzekering. 

WA + Beperkt Casco 
Mensen die een auto hebben die tussen  
de 4 en 8 jaar oud is, kiezen vaak voor een  
WA + Beperkt Casco autoverzekering. 

WA + all risk 3-sterren
De meeste mensen die een nieuwe auto kopen 
tot 4 jaar oud, kiezen vaak voor een all risk 
autoverzekering. De all risk 3-sterren sluit daar 
perfect op aan. 

WA + all risk 5-sterren
Wilt u ook nog eens gebruik maken van de
zekerheden als de 1 jaar aankoopwaarde- 
regeling, de unieke extra premiebescherming 
en € 0 eigen risico bij schadeherstel via de 
Volkswagen dealer? Kies dan voor de all risk 
5-sterren verzekering. Deze is dagelijks opzegbaar.


