
Optimaal verzekerd.
Porsche Insurance.

• Vakkundig schadeherstel via de eigen dealer zonder eigen risico. 

• Kosteloos vervangend vervoer bij herstel via de Porsche dealer.

•  Uitgebreide nieuwwaarderegeling; bij diefstal of totaal verlies  
binnen 3 jaar na aanschaf, rijdt u een nieuwe gelijkwaardige Porsche.

•  Uitgebreide aankoopwaarderegeling voor uw gebruikte Porsche,  
waarbij binnen 3 jaar na aankoop het volledige aankoopbedrag  
wordt vergoed bij diefstal of totaal verlies.

•  Indien van toepassing overname schadevrije jaren op basis van  
een originele verklaring van uw leasemaatschappij. 

• Beveiligingseisen die zijn afgestemd op de fabriekskenmerken van uw Porsche.

• Concurrerende tarieven en uitstekende voorwaarden.

• Eén vertrouwd aanspreekpunt in de vorm van uw dealer.

De voordelen van 
Porsche Insurance 
voor u op een rij:

Kijk voor meer financiële diensten van Porsche op www.porsche.nl/finance

Porsche Centrum Amsterdam Sijsjesbergweg 50, 1105 AL Amsterdam. Telefoon 020 4 911 911.

Porsche Centrum Eindhoven De Scheper 305, 5688 HP Oirschot. Telefoon 088 8 911 911.

Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25, 9723 AW Groningen. Telefoon 050 8 537 911. 

Porsche Centrum Leusden Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden. Telefoon 033 4 949 911. 

Porsche Centrum Maastricht Afrikalaan 41, 6199 AH Maastricht-Airport. Telefoon 043 8 000 911.

Porsche Centrum Rotterdam Landaulettestraat 9, 3063 NR Rotterdam. Telefoon 088 911 9 911.

Porsche Centrum Twente Vonderweg 33, 7468 DC Enter. Telefoon 054 7 384 911.



Zorgeloos genieten van uw 

Porsche staat voorop. U weet dat 

uw Porsche te allen tijde over 

voldoende vermogen beschikt, 

dat geeft een goed gevoel. De 

Porsche Insurance doet daar nog 

een schepje bovenop. Weten dat 

uw trotse bezit goed verzekerd 

is, brengt rust en vertrouwen. 

Dat geeft u een veilig gevoel 

waardoor u nog intenser van  

uw Porsche kunt genieten.  

Bij eventuele schade of diefstal 

wordt alles snel en kordaat door 

uw eigen dealer geregeld en rijdt 

u indien nodig gewoon verder in 

een passende vervangende auto. 

Eén vertrouwd aanspreekpunt, 

dat is gemak.

All Risk.

Met de Porsche Insurance is  

uw Porsche WA volledig casco 

verzekerd. Uw wettelijke materiële 

aansprakelijkheid is gedekt tot 

5 miljoen euro, en in het buitenland 

tot het geldend wettelijk minimum 

voor zover dit het bedrag over- 

schrijdt. Vanzelfsprekend is ook 

schade aan uw Porsche goed 

verzekerd. Uw Porsche dealer 

herstelt de schade en zorgt voor 

kosteloos passend vervangend 

vervoer.

Uitgebreide nieuwwaarderegeling 

bij diefstal of totaal verlies 

binnen 3 jaar na aanschaf.

In geval van diefstal of totaal verlies 

stapt u de eerste 3 jaar na aankoop 

van een nieuwe Porsche zonder 

afschrijving over in een nieuwe, 

gelijkwaardige Porsche. Bij een 

Porsche uit de Approved Selection 

ontvangt u binnen de eerste 3 jaar 

na aankoop het gehele aankoop-

bedrag terug. Ook na 3 jaar 

profiteert u van een bijzonder 

aantrekkelijke afschrijving voor 

zowel de auto als de accessoires, 

deze zal minimaal de dagwaarde 

bedragen.

De eigenschappen van 
Porsche Insurance.

Schadeherstel bij een officieel 

Porsche Schadecentrum.

Uw eigen Porsche dealer neemt 

direct de administratieve afhandeling 

van u over. Na ontvangst wordt uw 

Porsche op transport gezet naar een 

officieel Porsche Schadecentrum 

alwaar de auto volledig volgens 

fabrieksspecificaties en met 

originele onderdelen vakkundig en 

veilig wordt hersteld onder volledige 

garantie. Zodra uw beschadigde 

Porsche in de werkplaats staat, 

heeft u kosteloos de beschikking 

over een vervangende auto.  

Ook bij diefstal kunt u gedurende  

30 dagen rekenen op kosteloos 

passend vervangend vervoer.  

U hoeft het schadebedrag niet  

eerst zelf te betalen, dit wordt 

automatisch verrekend.

Geen eigen risico.

Schadeherstel wordt door de 

Porsche dealer uitgevoerd. U heeft 

geen eigen risico, ook niet bij 

beperkte cascoschade, zoals na 

brand, diefstal of inbraak, botsing 

met dieren, storm en ander 

natuurgeweld. Uitsluitend in geval 

van ruitvervanging geldt een eigen 

risico van € 135,-.

Hulpverlening standaard.

De hulpverlening varieert van 

assistentie ter plaatse tot transport 

naar uw Porsche dealer. U maakt 

kosteloos gebruik van passend 

vervangend vervoer gedurende  

de reparatie en in het buitenland  

is zelfs aan hotelovernachtingen 

gedacht.

Dekkingsuitbreiding.

De dekking van Porsche Insurance 

is uit te breiden met een ongevallen-

verzekering voor inzittenden, 

schadeverzekering voor inzittenden, 

no-claimbeschermer en/of 

rechtsbijstandverzekering.

Eén vertrouwd aanspreekpunt.

De Porsche Insurance is uitstekend 

te combineren met onze 

financieringsvormen, zowel zakelijk 

als privé. Uw Porsche dealer 

verzorgt graag een offerte voor  

de Porsche Insurance. U profiteert 

dan van de voordelen die alleen  

het Porsche Financial Partner 

Program haar klanten biedt:  

een veelomvattende dekking,  

een interessante premie en herstel 

door een officieel Porsche Schade- 

centrum bij onverhoopte schade.

Een Porsche waardige dekking.
Porsche Insurance. Acceptatievoorwaarden.

•  Deze Porsche Insurance is af  

te sluiten voor auto’s tot en  

met 7 jaar oud. Voor auto’s  

van 8 jaar en ouder bieden we 

een alternatief in de vorm van 

de Porsche Classic Insurance. 

•  Er gelden aparte acceptatie-

criteria indien de Porsche  

een oorspronkelijke nieuw-

waarde heeft die hoger was  

dan € 200.000,-. 

Porsche Insurance en Porsche Classic Insurance zijn verzekeringsproducten van Zürich en 
worden uitgevoerd door Turien & Co. Assuradeuren als gevolmachtigde van Zürich Versicherungs-
Gesellschaft AG. 

Voor informatie over Porsche Insurance en Porsche Classic Insurance verwijzen wij u naar uw 
Porsche dealer die optreedt als verbonden bemiddelaar van Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. 
U kunt ook contact opnemen met Turien & Co. Assuradeuren: 072 518 12 33, fax 072 518 12 34 
of e-mail porsche@turien.nl. U besluit zelf op basis van de door u beoordeelde informatie om een 
verzekering aan te vragen.

De tekst in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 
Raadpleeg hiervoor de poliswaarden. Onder voorbehoud 
van drukfouten en/of prijswijzigingen.


