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Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
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De London Mantelpolis. Compleet én
voordelig verzekerd.
Comfortabel en onbezorgd leven. We
doen er alles voor om dat te bereiken.
Toch wordt ons geluk soms verstoord door
onverwachte gebeurtenissen, die grote
financiële gevolgen kunnen hebben. De
gebeurtenissen zijn vaak niet te voorkomen,
de financiële gevolgen gelukkig wel. Hoe?
Met een op uw situatie afgestemd pakket
van scherp geprijsde en kwalitatief goede
schadeverzekeringen van London.
En met een complete dekking in de
verzekeringsgroepen Gezin, Wonen,
Verkeer en Recreatie. Uw assurantie-

adviseur verstrekt u daarover graag
deskundig advies, zonder risico’s van
onderverzekering of overbodige
dekkingen. Bij schade kunt u altijd rekenen
op een persoonlijke en snelle afhandeling.
Als u verzekeringen afsluit in minimaal
twee van onze verzekeringsgroepen,
kunt u deze onderbrengen in de
voordelige London Mantelpolis. Met deze
overzichtelijke polis betaalt u geen toeslag
voor termijnbetalingen en kunt u besparen
op poliskosten.

London Mantelpolis
■
■
■

■
■
■
■

alle verzekeringen in één
overzichtelijke polis
optimaal afgestemd verzekeringspakket
geen toeslag termijnbetaling bij
afsluiten verzekeringen in minimaal
twee groepen
besparing eerste poliskosten mogelijk
besparing mutatiekosten mogelijk
later ingaande verzekeringen
tellen mee
mogelijkheid tot één- of vijfjarige
contracten
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Aansprakelijkheid voor particulieren:
schade aan derden
Het gebeurt in een moment van
onoplettendheid. Iemand van uw
gezin richt onbedoeld schade aan
bij een ander en wordt daarvoor
aansprakelijk gesteld. Het blijkt
dat u ook daadwerkelijk wettelijk
aansprakelijk bent. Dat brengt soms
aanzienlijke financiële consequenties
met zich mee.
Met een aansprakelijkheidsverzekering van
London hoeft u zich daar geen zorgen over
te maken. U bent goed verzekerd, tegen

een scherpe premie. Er is keuze
uit drie verschillende dekkingen, met
een maximum verzekerd bedrag van
t 2.500.000. U heeft bij schade geen
eigen risico, tenzij u dat uitdrukkelijk
wilt. In dat geval ontvangt u een
interessante premiekorting. De dekking
is wereldwijd en geldt tot zekere hoogte
ook voor schade aan geleende zaken en
schade ontstaan door vriendendiensten.
Middels aanvullende modules kan de al
complete dekking nog verder worden
uitgebreid.

Vergoeding voor schade
■
■
■
■
■
■
■

die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u aansprakelijk bent
veroorzaakt door huisdieren, mits niet beroepsmatig gehouden
door joyriden of -varen door verzekerde tot 18 jaar, tot t 6.810
aan geleende zaken, tot t 11.345
aan eigendommen van derden, bij vriendendienst, tot t 11.345
met zeilplanken, roeiboten, kano’s, zeilboten (< 16 m2)
ontstaan tijdens onbetaald vrijwilligerswerk
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Extra verzekeringsmogelijkheden aansprakelijkheid
■

wanneer u oppas heeft voor uw kinderen jonger dan 14 jaar
Schade veroorzaakt door het bijvoorbeeld op schoot nemen van een klein kind wordt
door de rechtspraak beschouwd als eigen schuld van de benadeelde. Met deze
extra dekking zorgt London ervoor dat zo’n schade wel wordt vergoed. Bedrijfsmatige
oppassituaties, zoals crèches en kinderdagverblijven vallen echter buiten de dekking.

■

wanneer u oppas heeft voor uw huisdieren
Stel u bent een paar dagen weg en u heeft uw huisdier bij kennissen ondergebracht.
Uw huisdier gaat tijdens het spelen aan de broekspijp van de oppas hangen. Normaal
gesproken is dit niet te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering. Met deze
extra dekking zorgt London ervoor dat zo’n schade wel vergoed wordt. Indien de
oppas plaatsvindt in bijvoorbeeld een dierenpension of kennel dan is hiervoor
echter geen dekking.

■

als u in het bezit bent van een 2e huis dat u regelmatig verhuurt
Wanneer u in het bezit bent van een tweede woning die u verhuurt, dan is deze extra
dekking een must. Het dekt de aansprakelijkheid voor schade als eigenaar/bezitter.

■

wanneer u betaald klust, naast een normaal dienstverband
Als u naast uw normale dienstverband wel eens een betaald klusje verricht
en er ontstaat schade waarvoor u aansprakelijk bent, dan kunt u op de
aansprakelijkheidsverzekering deze schade doorgaans niet verhalen. Met deze
extra dekking zorgt London ervoor dat u dit soort schadegevallen wel vergoed krijgt
(uitkering maximaal t 11.345).

Verzekerd zijn
■
■
■
■
■
■

verzekeringnemer, echtgenoot of geregistreerd partner
in gezinsverband samenwonende personen
minderjarige kinderen
inwonende ongehuwde meerderjarige kinderen en uitwonend voor studiedoeleinden
logés (voor zover niet elders verzekerd)
huispersoneel tijdens het werk
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Rechtsbijstandverzekering voor particulieren:
altijd een deskundige aan uw zijde
Een juridisch geschil is soms niet te voorkomen. Met uw werkgever, leveranciers
of bijvoorbeeld de overheid. U wilt dan rekenen op snelle en professionele
juridische hulp, maar zonder de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.
Dat regelt u met een rechtsbijstandverzekering van London. Die vergoedt
juridische kosten op vrijwel alle rechtsgebieden. Daarbij geldt een onbeperkte
kostendekking*.

Rechtshulp en juridisch advies op gebied van
■
■
■
■

arbeidsrecht
sociaal verzekeringsrecht
contractenrecht
administratief recht

■
■
■
■

verhaal van schade
strafrecht
verkeersrechtsbijstand (optioneel)
onroerende zaken (optioneel)

Premiekorting bij uitsluiting van
■
■
■
■

verkeersrechtsbijstand
eigen woning
beide
alleenstaanden krijgen een korting op de premie.

* alleen voor geschillen met betrekking tot het zijn van statutair directeur
geldt een externe kostendekking tot 7 25.000,-.
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Gezinsongevallen: vergroot uw financiële
zekerheid voor uw gezin
Wist u dat één op de zeven mensen
jaarlijks betrokken raakt bij een
ongeval? Meer dan de helft daarvan
vindt plaats in en om het huis.
Een ongeval kan u niet alleen lichamelijk
maar ook financieel behoorlijk verzwakken. Door een terugval in uw inkomen of
bijvoorbeeld door investeringen in noodzakelijke aanpassingen aan uw woning.
De ongevallenverzekering van London
geeft uw gezin extra financiële zekerheid

bij blijvende invaliditeit of overlijden.
Bijzonder is dat u kunt kiezen voor een
stijgende invaliditeitsuitkering. Hierbij
gaat de uitkering sterk omhoog naarmate
de graad van invaliditeit toeneemt. Bij
volledige invaliditeit krijgt u tot zelfs 350%
van de verzekerde som uitgekeerd. Dat
geldt zowel voor ouders als voor kinderen.
Een unieke ongevallenverzekering tegen
een zeer concurrerende premie.
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■
■
■
■
■

■

voor verzekeringnemer, partner en kinderen t/m 20 jaar,
studerende kinderen t/m 27 jaar
24-uursdekking
werelddekking
voor vrijwel alle beroepen
uitkering bij vrijwel alle denkbare ongevallen, zoals tijdens:
- het bedrijven van amateursporten, behalve deelname aan bokswedstrijden
en delta- en stormzeilen
- alle bergsport, behalve ‘klettern’, canyoning en schansspringen
- bromfiets- en scooterrijden tot 50cc
- motor- en motorscooterrijden (mits ouder dan 24 jaar)
- luchtvaart, als passagier in elk luchtvaartuig
- onlusten waarbij u onvrijwillig betrokken raakt
keuze uit vier pakketten met verschillende verzekerde bedragen

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 4

Overlijden

7 4.540

7 4.540

7 4.540

7 4.540

Blijvende
invaliditeit

7 18.155

7 27.230

7 36.305

7 45.380

7 40.850 of

7 61.260 of

7 81.680 of

7 102.100 of

7 63.530

7 95.295

7 127.060

7 158.825

Stijgend tot
maximaal
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Kinderongevallen: alles goed geregeld voor
uw kinderen
Uw kinderen kunnen onvrijwillig bij
een ongeval betrokken raken. Met
de kinderongevallenverzekering
zorgt London voor een passende
financiële vergoeding om bijvoorbeeld
noodzakelijke voorzieningen te
bekostigen.
Tegen een zeer geringe premie kunt u
rekenen op een uitkering bij blijvende

invaliditeit of overlijden door een ongeval.
Standaard is de stijgende invaliditeitsuitkering. Hierbij gaat de uitkering
sterk omhoog naarmate de graad van
invaliditeit toeneemt. Bij volledige
invaliditeit krijgt u zelfs 350% van de
verzekerde som uitgekeerd. Een unieke
ongevallenverzekering tegen een zeer
concurrerende premie.
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■
■
■
■

■
■

verzekering loopt t/m de leeftijd van 20 jaar, studerende kinderen t/m 27 jaar
24-uursdekking, dus ook van en naar school
uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval
uitkering bij vrijwel alle denkbare ongevallen, zoals tijdens:
- het bedrijven van alle amateursporten, behalve deelname aan bokswedstrijden
en delta- of stormzeilen bokswedstrijden en delta- of stormzeilen
- alle bergsporten, behalve ‘klettern’, canyoning en schansspringen
- bromfiets en scooterrijden tot 50cc
- luchtvaart, als passagier in elk luchtvaartuig
- onlusten waarbij het kind onvrijwillig betrokken raakt
bovendien vergoeding tandheelkundige en medische hulp tot 7 908
keuze uit twee pakketten met verschillende verzekerde bedragen

Pakket 1

Pakket 2

Overlijden

7 2.270

7 2.270

Blijvende invaliditeit

7 22.690

7 45.380

Stijgend tot maximaal

7 79.415

7 158.825

Geneeskundige kosten

7 908

7 908
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Persoonlijke ongevallen: individuele financiële
zekerheid
Bij London kunt u ook kiezen voor een
persoonlijke ongevallenverzekering.
Bij deze verzekering kunt u de hoogte
van het verzekerde bedrag zelf
bepalen.
Bij blijvende invaliditeit of overlijden
krijgen u of uw nabestaanden te maken
met kosten die door andere verzekeringen
niet worden gedekt. Het bedrag dat u
dan op grond van de persoonlijke
ongevallenverzekering krijgt, maakt het

■
■
■
■
■

mogelijk zaken als speciale huisvesting
of een aangepast vervoermiddel te
bekostigen, of aanschaf van hulpmiddelen.
Bijzonder is dat u kunt kiezen voor een
stijgende invaliditeitsuitkering. Hierbij gaat
de uitkering sterk omhoog naarmate de
graad van invaliditeit toeneemt.
Bij volledige invaliditeit krijgt u tot zelfs
350% van de verzekerde som uitgekeerd.
Een unieke ongevallenverzekering tegen
een zeer concurrerende premie.

voor iedereen tussen 16 en 60 jaar
24-uurs dekking
hoogte van het verzekerde bedrag zelf te bepalen
uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval
uitkering bij vrijwel alle denkbare ongevallen, zoals tijdens:
- het bedrijven van alle amateursporten, behalve deelname aan
bokswedstrijden en delta- of stormzeilen
- alle bergsport, behalve ‘klettern’, canyoning en schansspringen
- bromfiets en scooterrijden tot 50cc
- motor- en scooterrijden ouder dan 24 jaar
- luchtvaart, als passagier in elk luchtvaartuig
- onlusten waarbij u onvrijwillig betrokken raakt
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Overzicht van alle London schadeverzekeringen
Wonen
■
■
■

woonhuis
inboedel
kostbaarheden

Gezin
■
■
■
■

Verkeer
■
■
■
■
■
■
■

personenauto
motor/motorscooter
oldtimer: auto en motor
inzittenden/opzittenden
verhaalsrechtsbijstand
bromfiets
bestelauto

■

aansprakelijkheid particulieren
rechtsbijstand particulieren
gezinsongevallen
kinderongevallen
persoonlijke ongevallen

Recreatie
■
■
■
■
■
■

doorlopende reis
caravan
kampeerauto
pleziervaartuig
fiets
hippisch recreatiepakket
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London Verzekeringen
London Verzekeringen heeft ruim 150 jaar ervaring in de Nederlandse
particuliere schadeverzekeringsbranche. Door een vergaande specialisatie en hoge
automatiseringsgraad kunnen kwalitatief hoogwaardige verzekeringen tegen zeer
scherpe tarieven worden aangeboden. Binnen de markt van standaard schadeverzekeringen neemt London inmiddels een vooraanstaande positie in. Dat doet
zij samen met een exclusief net van assurantie-adviseurs. Daarmee is persoonlijk advies
en een hoog serviceniveau gewaarborgd. London maakt deel uit van de Allianz Groep,
één van ‘s werelds grootste verzekeringsconcerns.

Uw assurantie-adviseur
London werkt uitsluitend samen met een net van gekwalificeerde assurantieadviseurs. U kunt bij hen terecht voor een onafhankelijk advies, dat is toegesneden
op uw persoonlijke situatie. Wilt u het zorgeloze gevoel dat alles goed is geregeld?
Neem dan snel contact op met uw assurantie-adviseur.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor rechtsgeldige formuleringen verwijzen wij naar de polisvoorwaarden.

BG061

Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!
London Verzekeringen N.V., Weesperzijde 150, 1097 DS Amsterdam, Postbus 95350, 1090 HJ Amsterdam
Telefoon (020) 561 86 18, Fax (020) 561 86 80, E-mail: info@london.nl, Homepage: www.london.nl
London Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
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