Hyundai - Volledig Casco Premium/Excellent
Concurrentievergelijk per juli 2019
Hyundai

Allsecur

ANWB

Carmeleon

Centraal Beheer

Ditzo

FBTO

Nieuwwaarde1

3 jaar
(VC Premium)
of 5 jaar
(VC Excellent)
tot € 75.000

3 jaar
tot € 100.000

als de auto nog
geen jaar oud is
tot € 75.000

–

–

3 jaar
tot € 80.000

–

Aanschafwaarde2

2 jaar
(VC Premium)
tot € 75.000

3 jaar
tot € 50.000

3 jaar
tot € 75.000

tot einddatum
vermeld op
polisblad

3 jaar
tot € 50.000

3 jaar
tot € 80.000

3 jaar
tot € 50.000

Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie

max. 10 dagen
(VC Premium) of
max. 30 dagen
(VC Excellent)

3

Gratis vervangend vervoer bij diefstal en total loss

3

Hulpverlening in het buitenland4
Altijd reparatie met originele onderdelen

5

Eigen risico, indien reparatie bij de Hyundai-dealer6

1

2

3
4

5

6

7

gehele reparatieduur gehele reparatieduur
mits reparatie in
mits reparatie in
eigen netwerk
eigen netwerk

max. 14 dagen

gehele reparatieduur gehele reparatieduur gehele reparatieduur
mits reparatie in
mits reparatie in
mits reparatie in
eigen netwerk
eigen netwerk
eigen netwerk

bij diefstal
en total loss
max. 10 dagen
(VC Premium)
of max. 30 dagen
(VC Excellent)

bij diefstal
max. 20 dagen
en bij total loss
max. 30 dagen

bij diefstal en total
loss max. 30 dagen

bij diefstal
max. 30 dagen
en bij total loss
max. 14 dagen

bij diefstal
max. 20 dagen

bij total loss
max. 5 dagen

bij diefstal
max. 20 dagen

















niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

€0

€ 5007

€ 350

€ 500

€ 600

€ 500

geen dekking7

Wanneer uw auto gestolen is, of na een botsing total loss is verklaard, ontvangt u normaal gesproken de dagwaarde. Met een nieuwwaarderegeling betalen wij de laatst bekende nieuwwaarde (cataloguswaarde) van een identieke versie van uw auto (hetzelfde model, type, uitvoering, inclusief opties en accessoires). Is de identieke versie niet meer te verkrijgen, dan betalen
wij de laatst bekende waarde van toen die identieke versie nog wel te verkrijgen was.
De aanschafwaarderegeling is voor een auto die u tweedehands hebt gekocht. Wij betalen dan niet de nieuwwaarde maar de aanschafwaarde: het bedrag dat op de aankoopnota staat
vermeld. Bij enkele andere verzekeraars is de aanschafwaarderegeling ook van toepassing op nieuw gekochte auto’s, omdat zij geen nieuwwaarderegeling aanbieden.
Bij reparatie van de schade aan uw auto, en bij diefstal of totaalverlies, zorgt de verzekeraar vaak voor een gratis (gelijkwaardig) vervangend vervoermiddel.
Wanneer u een ongeval in het buitenland hebt, kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het wegslepen van uw auto of het vervoer van uw auto terug naar uw woonplaats
in Nederland. Met hulpverlening in het buitenland worden deze kosten vergoed.
Uw Hyundai-dealer repareert altijd met nieuwe onderdelen. Dit is echter niet bij alle schadeherstelbedrijven gegarandeerd. Daar kan het dus voorkomen dat er tweedehands of goedkope
imitatie-onderdelen in uw auto worden gemonteerd.
Wie kan uw auto beter repareren dan uw eigen Hyundai-dealer? Sommige verzekeraars leggen een boete op (in de vorm van een (hoger) eigen risico), vergoeden de schade niet volledig of
verplichten zelfs om de reparatie uit te voeren bij het goedkoopste schadebedrijf. Met uw Hyundai Autoverekering kunt u altijd naar uw dealer en hebt u geen eigen risico.
Bij diverse verzekeraars kan ‘keuzevrijheid van schadehersteller’ aanvullend worden meeverzekerd tegen een premietoeslag. Het (hogere) eigen risico of verlaging van de schadevergoeding
komt dan te vervallen.

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.

Hyundai - Volledig Casco Premium/Excellent
Concurrentievergelijk per juli 2019
Nieuwwaarde1

Aanschafwaarde

2

Gratis vervangend vervoer tijdens reparatie

3

Gratis vervangend vervoer bij diefstal en total loss

3

Hulpverlening in het buitenland4
Altijd reparatie met originele onderdelen

5

Eigen risico, indien reparatie bij de Hyundai-dealer6

1

2

3
4

5

6

7

Hyundai

InShared

Interpolis

OHRA

Promovendum

Univé

ZLM

3 jaar
(VC Premium)
of 5 jaar
(VC Excellent)
tot € 75.000

3 jaar

–

3 jaar met
afschrijving in
2e en 3e jaar

3 jaar

3 jaar
tot € 85.000

–

2 jaar
(VC Premium)
tot € 75.000

3 jaar

3 jaar
tot € 50.000

1 jaar

3 jaar
tot € 85.000

3 jaar
tot € 75.000
met afschrijving
in 2e en 3e jaar

max. 10 dagen
(VC Premium)
of max. 30 dagen
(VC Excellent)

gehele reparatieduur
mits reparatie in
eigen netwerk

geen vervangend
vervoer

gehele reparatieduur gehele reparatieduur
mits reparatie in
mits reparatie in
eigen netwerk
eigen netwerk

max. 10 dagen

gehele reparatieduur
mits reparatie in
eigen netwerk

bij diefstal
en total loss
max. 10 dagen
(VC Premium)
of max. 30 dagen
(VC Excellent)

bij diefstal
max. 30 dagen en
bij total loss
max. 10 dagen

bij diefstal
max. 20 dagen

bij diefstal gehele
duur en bij total loss
max. 5 dagen

bij diefstal
max. 30 dagen

bij diefstal
max. 30 dagen
en bij total loss
max. 10 dagen

bij diefstal
max. 30 dagen

















niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

niet gegarandeerd



niet gegarandeerd

niet gegarandeerd

€0

€ 250

€0

€ 5007

eigen risico vermeld
op polisblad

geen dekking7

€ 135

3 jaar

Wanneer uw auto gestolen is, of na een botsing total loss is verklaard, ontvangt u normaal gesproken de dagwaarde. Met een nieuwwaarderegeling betalen wij de laatst bekende nieuwwaarde (cataloguswaarde) van een identieke versie van uw auto (hetzelfde model, type, uitvoering, inclusief opties en accessoires). Is de identieke versie niet meer te verkrijgen, dan betalen
wij de laatst bekende waarde van toen die identieke versie nog wel te verkrijgen was.
De aanschafwaarderegeling is voor een auto die u tweedehands hebt gekocht. Wij betalen dan niet de nieuwwaarde maar de aanschafwaarde: het bedrag dat op de aankoopnota staat
vermeld. Bij enkele andere verzekeraars is de aanschafwaarderegeling ook van toepassing op nieuw gekochte auto’s, omdat zij geen nieuwwaarderegeling aanbieden.
Bij reparatie van de schade aan uw auto, en bij diefstal of totaalverlies, zorgt de verzekeraar vaak voor een gratis (gelijkwaardig) vervangend vervoermiddel.
Wanneer u een ongeval in het buitenland hebt, kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het wegslepen van uw auto of het vervoer van uw auto terug naar uw woonplaats
in Nederland. Met hulpverlening in het buitenland worden deze kosten vergoed.
Uw Hyundai-dealer repareert altijd met nieuwe onderdelen. Dit is echter niet bij alle schadeherstelbedrijven gegarandeerd. Daar kan het dus voorkomen dat er tweedehands of goedkope
imitatie-onderdelen in uw auto worden gemonteerd.
Wie kan uw auto beter repareren dan uw eigen Hyundai-dealer? Sommige verzekeraars leggen een boete op (in de vorm van een (hoger) eigen risico), vergoeden de schade niet volledig of
verplichten zelfs om de reparatie uit te voeren bij het goedkoopste schadebedrijf. Met uw Hyundai Autoverekering kunt u altijd naar uw dealer en hebt u geen eigen risico.
Bij diverse verzekeraars kan ‘keuzevrijheid van schadehersteller’ aanvullend worden meeverzekerd tegen een premietoeslag. Het (hogere) eigen risico of verlaging van de schadevergoeding
komt dan te vervallen.

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.

