Verkeer

■

Personenauto ■ Motor ■ Oldtimer
■ Bromfiets ■ Bestelauto

Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

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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Motorrijtuigenverzekeringen: dekking naar keuze
Voor verzekeringen van motorvoertuigen kunt u bij London kiezen
voor een WA, WA + gedeeltelijk-cascodekking en WA + volledig-cascodekking

In onderstaand tabel zijn de verschillen weergegeven.
WA
		

WA + gedeeltelijk- WA + volledigcasco
casco

Schade aan derden
(max. h 2.500.000 per gebeurtenis
voor schade aan zaken en
max. h 5.000.000 per gebeurtenis
voor schade aan personen)

■

■

Ruitbreuk

■

■

Brand, ontploffing, kortsluiting en
blikseminslag

■

■

Diefstal, (poging tot) inbraak en
joyriding

■

■

Botsing met dieren

■

■

Storm en hagel

■

■

Verontreiniging bekleding als gevolg
van kosteloos vervoer gewonde
passagiers

■

■

■

■

Natuurrampen, zoals overstroming
en lawine

■

Aanrijding

		
		
■
			
		
■

Te water raken

		

■

Vandalisme

		

■

Slippen

		

■

Hulpverlening binnenland na ongeval

■

■

■

Hulpverlening buitenland na ongeval

■

■

■

Hulpverlening buitenland bij
mechanisch gebrek

		

Botsen en omslaan

■
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Personenauto: sturen op zekerheid
Met ons totale wagenpark van meer
dan zes miljoen auto’s leggen we
jaarlijks heel wat kilometers af.
Ongelukken met schade zijn daarbij
helaas onvermijdelijk, hoe goed onze
kwaliteiten als automobilist ook zijn.
London is één van de belangrijkste

motorrijtuigenverzekeraars van Nederland.
Dat is geen toeval. U kunt zich bij ons
goed én voordelig verzekeren. Met zeer
aantrekkelijke voorwaarden, zoals een
gunstige nieuwwaarderegeling, de
mogelijkheid tot afkoop van uw eigen
risico en een uitgebreide vervangend
vervoer regeling.

De sterke punten van de TOP autoverzekering
■
■
■
■

■
■
■
■

U kunt zelf, of samen met uw assurantie-adviseur, eenvoudig bepalen wat voor u de
beste keuze is.

■
■
■
■

no-claim korting tot 80%
no-claim beschermer bij te sluiten
voor nieuwe auto’s tot h 75.000: het eerste jaar geen afschrijving
voor gebruikte auto’s: eerste jaar wordt bij total loss of diefstal de aankoopwaarde
vergoed tot h 50.000 indien de auto is gekocht bij een BOVAG aangesloten bedrijf
alle af-fabriek geleverde accessoires verzekerd
later aangebrachte accessoires zoals trekhaak tot h 1.500 verzekerd
auto-artikelen zoals kinderzitje en fietsdrager tot h 500 verzekerd
later ingebouwde audio- en navigatiesystemen tot h 500 verzekerd
geen extra eigen risico voor bestuurders < 24 jaar
soepele en snelle schadeafhandeling
zeer scherpe premies
tweede gezinsauto: overname van maximaal 2 schadevrije jaren van de eerste auto

Voordelige uitbreidingen
■
■
■
■
■
■

3 jaar 100% nieuwwaarde-uitkering zonder afschrijving
eigen risico (standaard h 150) af te kopen
bijverzekeren van hogere bedragen voor accessoires
inzittendenverzekering
verhaalsrechtsbijstandverzekering
no-claim beschermer

Bij blikschade geen eigen risico
Heeft u uw personenauto volledig-casco (‘all risks’) verzekerd, laat uw auto dan
repareren bij een bij TOPHERSTEL aangesloten reparatiebedrijf. Raadpleeg uw groene
kaart voor de dichtstbijzijnde adressen. U kunt deze ook vinden op www.topherstel.nl
■ geen standaard eigen risico
■ gratis vervangende auto tijdens de reparatie
■ u hoeft de schade niet zelf voor te schieten. London betaalt de hersteller rechtstreeks

Ruitschade
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Heeft u uw personen- of bestelauto WA + gedeeltelijk-casco of WA + volledig-casco
(‘all risks’) verzekerd, laat dan uw ruitschade repareren bij:
Carglass : 0800-04 06 of Autotaalglas: 0800-08 28
■ geen eigen risico bij ruitreparatie
■ halvering van het standaard eigen risico bij ruitvervanging
■ u hoeft de schade niet zelf voor te schieten. London betaalt de hersteller rechtstreeks
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De sterke punten van de TOP motorverzekering

■
■
■
■

■

■

■
■

■
■

Motor: Verzekeren is vooruitzien

■

Motorrijden is vooral rijden met een
heerlijk gevoel van vrijheid. De beste
motorrijder realiseert zich altijd dat
hij of zij extra kwetsbaar is in het
drukke verkeer. Goed anticiperen is
het sleutelwoord. Ook op gebied van
verzekeren.

■

De motorverzekering van London biedt
een uitgebreide dekking tegen een scherpe
premie. U kunt kiezen uit een WA, WA
+ gedeeltelijk-cascodekking en WA +
volledig-cascodekking. Bij de volledigcascodekking hanteert London een zeer
gunstige nieuwwaarderegeling.
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Bij de motorverzekering zijn zowel bij de
volledig-cascoverzekering als de gedeeltelijk-cascoverzekering kleding en helm tot
h 1.000 per persoon meeverzekerd.
Heeft u naast uw motor ook een
autoverzekering lopen bij London? Het
aantal schadevrije jaren dat op één van
de voertuigen is opgebouwd, kan voor
beide verzekeringen van kracht worden.
Hiernaast vindt u een overzicht van de
kenmerken van de motorverzekering. Voor
motorfietsen tussen 50 en 150 cc gelden
licht afwijkende voorwaarden.

■

■

no-claim korting tot 75%
no-claim beschermer bij te sluiten
voor nieuwe motoren: het eerste jaar geen afschrijving
voor gebruikte motoren: eerste jaar wordt bij total loss of diefstal de aankoopwaarde vergoed indien de motor gekocht is bij een bij BOVAG aangesloten bedrijf
kleding en helm meeverzekerd tot h 1.000 per persoon per gebeurtenis (zowel bij
volledig- als gedeeltelijk-casco)
bij volledig-cascoverzekering: vervangende motor na ongeval maximaal 10 dagen in
Nederland en 30 dagen in het buitenland. Na diefstal motor maximaal 30 dagen
accessoires bij volledig-casco meeverzekerd tot h 455 per accessoire
beveiligingsinstallatie bij volledig-casco tot h 1.135 gratis meeverzekerd. Indien
onverplicht geïnstalleerd: korting op volledig-casco
certificaathouders VRO en VRT: 1 extra bonustrede
standaard h 113 eigen risico bij cascoschaden (af te kopen bij volledig-casco)
geen extra eigen risico voor bestuurders < 24 jaar
auto-motor-combinatieplan: schadevrije jaren geldig voor auto én motor bij
gecombineerde verzekering
winterstop: 10% korting bij geen gebruik van 15 december tot 1 maart
korting bij minder dan 8.000 km

Voordelige uitbreidingen
■
■
■
■
■

3 jaar 100% nieuwwaarde-uitkering zonder afschrijving bij een volledig-cascodekking
eigen risico (standaard h 113) afkoopbaar
opzittendenverzekering
verhaalsrechtsbijstandverzekering
no-claim beschermer
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De sterke punten van de London Oldtimerverzekering
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

voor de tweede personenauto of motor van particulieren > 25 jaar die niet dagelijks wordt gebruikt
dekkingsmogelijkheden: WA of WA + volledig-casco
twee tarieven: motorvoertuig tot 35 jaar oud en vanaf 35 jaar oud
vaste premie, geen bonus/malus-korting
maximaal 7.500 km per jaar
10% WA-korting bij maximaal 5.000 km per jaar
volledig-cascodekking mogelijk (na taxatierapport)
taxatie van een deskundige van een bij Fehac aangesloten club wordt geaccepteerd
via London is het mogelijk een taxatierapport te realiseren tegen sterk gereduceerd tarief met
een geldigheidsduur van drie jaar
leden officiële oldtimer-club krijgen 5% extra premiekorting
bij volledig-cascodekking motor: kleding en helm tot 7 455 per opzittende gratis meeverzekerd
altijd-terug-garantie: repatriëring in binnen- en buitenland, ongeacht de oorzaak van uitval
van de oldtimer
geen verplichting om eerste motorrijtuig bij London te verzekeren
uitbreiding: inzittenden-/opzittendenverzekering tegen scherp tarief
uitbreiding: verhaalsrechtsbijstandverzekering tegen scherp tarief

Oldtimer: auto en motor
Als bezitter van een oldtimer koestert
u uw voertuig. Uw oldtimer zal vaak
binnen staan en niet als dagelijks
vervoermiddel worden gebruikt.
Daar is de oldtimerverzekering van
London ook op afgestemd.
Dat merkt u aan de scherp geprijsde
premie. Ook wordt in de premie rekening
gehouden met de leeftijd van uw oldtimer.
Bent u lid van een officiële oldtimerclub?
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Dan kunt u rekenen op 5% extra
premiekorting. En als u minder dan
5.000 kilometer per jaar rijdt, krijgt u
bovendien 10% korting op de WA-premie.
Belangrijk is natuurlijk ook de taxatie
waarde van uw voertuig. Deze kunt u
tegen gereduceerd tarief via ons laten
bepalen. Bij de London Oldtimer
verzekering kan gekozen worden uit
twee dekkingsvormen: WA en WA +
volledig-casco.
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Aanvullende verzekeringen
auto, oldtimer-auto en
bestelauto
Als u een autoverzekering afsluit bij London,
kunt u kiezen voor een aantal aanvullende
verzekeringen tegen aantrekkelijke tarieven.
Het gaat daarbij om twee verschillende verzekeringsvormen voor Inzittenden, een Verhaalsrechtsbijstandverzekering en een Vervangend
Vervoer-verzekering. Op de personenautoverzekering kan tevens een No-claim
beschermer worden afgesloten.

Optimaal beschermd met de London No-claim beschermer
Schade veroorzaken in het verkeer is altijd vervelend, ook al bent u goed verzekerd. Nog
vervelender wordt het als de schade uw zorgvuldig opgebouwde no-claim korting aantast. Gelukkig
kunt u dat voorkomen met de unieke London No-claim beschermer. Een aanvullende verzekering
waarmee u één schade per jaar kunt claimen met behoud van uw no-claim korting bij London.
Extra zekerheid tegen een premie, die niet in verhouding staat tot de financiële gevolgen van een
no-claim verlies. Dat rijdt een stuk comfortabeler. Uw assurantie-adviseur vertelt u er graag meer
over.
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Verzekeringen Inzittenden
Neemt u regelmatig gezinsleden, vrienden,
kennissen of collega’s mee? Ook als
passagier van uw auto kunnen zij
betrokken raken bij een ongeval en letsel
oplopen. En in het ergste geval blijvend
invalide worden of zelfs overlijden. London
heeft daarvoor een tweetal Inzittenden
verzekeringen: de Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering voor
Inzittenden: financiële
gevolgen gedekt
Behalve materiële schade kunnen de
financiële gevolgen van een auto-ongeval
voor u en uw passagiers aanzienlijk zijn.
Om dit risico af te dekken, kunt u tegen
een geringe premie uw London Auto
verzekering uitbreiden met een Ongevallenverzekering voor Inzittenden. Er wordt een
uitkering gedaan bij overlijden, blijvende

voor Inzittenden en de Schadeverzekering
voor Inzittenden.
De Ongevallenverzekering voor Inzittenden
keert bij blijvende invaliditeit of overlijden
een vast bedrag uit. De Schadeverzekering
voor Inzittenden gaat nog een stap verder.
Deze dekt daadwerkelijk geleden schade na
een ongeval.

invaliditeit, ziekenhuisverblijf en bij
schade aan persoonlijke eigendommen.
Bij schade aan persoonlijke eigendommen
geldt een eigen risico van 7 45.
London kent een stijgende invaliditeitsschaal. Naarmate de invaliditeit toeneemt,
stijgt ook de uitkering. Gewoonlijk krijgt
u bij 100% invaliditeit ook 100% van de
verzekerde som uitgekeerd. Bij London
krijgt u in dat geval maar liefst 225% van
het verzekerde bedrag.
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U kunt de dekking uitbreiden naar de zogenaamde Top-dekking. Als verzekeringnemer (of
met name genoemde regelmatige bestuurder) bent u dan ook gedekt in situaties waarbij de
verzekerde auto niet zelf betrokken is, bijvoorbeeld als:
■

■

■

De verzekering is voor u en uw gezinsleden
ook van kracht als bestuurder of als
passagier in andermans personen- of
bestelauto (treingewicht max. 3.500 kg),
die voor privé-doeleinden wordt gebruikt.

voetganger door botsing met een
verkeersmiddel
passagier van een openbaar
vervoermiddel (bus, taxi, metro, tram,
trein, skilift, zweefbaan en boot)
bestuurder of passagier van een
eigen privé-verkeersmiddel zoals
personenauto, fiets, bromfiets en boot
(geen les- of huurauto)

Schadeverzekering voor Inzittenden: zorg voor uw passagiers
Deze verzekering is iets duurder dan een Ongevallenverzekering voor Inzittenden.
Met deze verzekering wordt echter alle geleden personenschade van uw passagiers
uitgekeerd, ongeacht de schuldvraag en tot een maximum van t 455.000. Ook zijn de
kosten van uitvaart meeverzekerd tot een maximum van t 4.500. Extra zekerheid voor u
en uw passagiers, tegen een scherpe premie.

Uitkering personenschade na ongeval met de verzekerde auto
ongeacht de schuldvraag
■
■
■
■
■
■
■

Ongevallenverzekering voor Inzittenden: te verzekeren
bedragen per inzittende
Combinatie A Combinatie B Combinatie C Combinatie D
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Uitkering bij overlijden 7 4.540

7 4.540

7 4.540

7 9.100

Uitkering bij blijvende
7 9.100
invaliditeit

7 13.650

7 18.155

7 22.690

Stijgend tot maximaal 7 20.500

7 30.650

7 40.850

7 51.050

Daguitkering ziekenhuisverblijf

7 12

7 12

7 12

7 12

Privé-goederen

7 455

7 455

7 455

7 455

Personenauto met maximaal 6 zitplaatsen, bestelauto maximaal 3 zitplaatsen

medische kosten
schade aan kleding en bagage
verlies van arbeidsvermogen
smartengeld
huishoudelijke hulp
extra kosten ten gevolge van een handicap (onder andere aanpassing huis of auto)
uitvaartkosten ten gevolge van een ongeval

Verzekering Verhaalsrechts
bijstand: er nooit alleen
voorstaan
Juridische geschillen zijn vaak complex en
langdurig. Er gaan meestal hoge kosten
mee gepaard. Tegen een scherpe premie
verleent deze verzekering u rechtsbijstand
bij het verhalen van schade na een gedekte
gebeurtenis. Dat kan materiële schade zijn
die te verhalen is op derden, of schade uit

hoofde van garantieverplichtingen van de
leverancier of reparateur. Ook juridische
bijstand bij invordering van een rijbewijs
of inbeslagneming van een voertuig valt
hieronder. London verzorgt het onderzoek
naar de schuldvraag, regelt de medische
en/of technische expertise en voert
correspondentie hierover.
Eventuele proceskosten neemt London
dan ook voor haar rekening.
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Aanvullende verzekeringen
motor en oldtimer motor

Schadeverzekering
Opzittenden: financiële
gevolgen gedekt

Schadeverzekering voor Opzittenden.
Tot een bedrag van t 22.690 per
gebeurtenis vergoedt deze verzekering
alle werkelijk geleden schade van de
opzittenden, ongeacht de schuldvraag.
Ook zijn de kosten van uitvaart mee
verzekerd tot een maximum van t 4.500.
Gederfde levensvreugde (smartengeld) valt
niet onder de dekking.

Als u een motor- of oldtimer motorverzekering afsluit bij London, kunt u kiezen voor
een aantal aanvullende verzekeringen tegen
aantrekkelijke tarieven. Het gaat daarbij om
een Schadeverzekering voor Opzittenden en
een Verhaalsrechtsbijstandverzekering. Op
de motorverzekering kan tevens een
No-claim beschermer worden afgesloten.

De financiële gevolgen van een
motorongeval kunnen voor u en uw
medepassagier ingrijpend zijn. Om
dit risico af te dekken kunt u tegen
een geringe premie uw London
Motorverzekering aanvullen met een

Optimaal beschermd met de London No-claim beschermer

Uitkering personenschade na ongeval met de verzekerde
motor, ongeacht de schuldvraag

Schade veroorzaken in het verkeer is altijd vervelend, ook al bent u goed verzekerd. Nog
vervelender wordt het als de schade uw zorgvuldig opgebouwde no-claim korting aantast. Gelukkig
kunt u dat voorkomen met de unieke London No-claim beschermer. Een aanvullende verzekering
waarmee u één schade per jaar kunt claimen met behoud van uw no-claim korting bij London.
Extra zekerheid tegen een premie, die niet in verhouding staat tot de financiële gevolgen van een
no-claim verlies. Dat rijdt een stuk comfortabeler. Uw assurantie-adviseur vertelt u er graag meer
over.

■
■
■
■
■
■

medische kosten
schade aan kleding en bagage
verlies van arbeidsvermogen
huishoudelijke hulp
extra kosten ten gevolge van een handicap (onder andere aanpassing huis of auto)
uitvaartkosten ten gevolge van een ongeval

Verzekering Verhaalsrechtsbijstand: er nooit alleen voor staan
Zie bladzijde 13
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Bromfiets en Segway

Verzekering Vervangend
vervoer: altijd mobiel

Met de bromfietsverzekering kunt u met schadevrije jaren een premiekorting opbouwen. Deze
schadevrije jaren kunt u later meenemen naar een auto- of motorverzekering. U mag rekenen op
een hoge instapkorting van 65%.

Bij een WA + volledig-cascoverzekering van
een Personenauto of een Motor is vervangend
vervoer in geval van een ongeval of bij diefstal
inbegrepen.

Bromfietsverzekering
■
■

Bij andere dekkingsvormen kunt u zich hiervoor
aanvullend verzekeren. U kunt dan zowel binnen
als buiten Nederland rekenen op vervangend
vervoer bij een ongeval, mechanische storing of
diefstal. Tegen een erg aantrekkelijk tarief.

■
■
■
■

opbouw bonus/malus
maximale bonuskorting 75%
instapkorting 65%
schadevrije jaren meenemen naar auto-of motorverzekering
uitbreiding: opzittendenverzekering
uitbreiding: verhaalsrechtsbijstandverzekering

Segway
De Segway kan WA en WA + volledig-casco worden verzekerd. Er is geen Bonus/Malus-ladder.
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Dekkingsgebied Nederland
Uitval door
		

Aantal dagen
vervangend vervoer

Module A
Ongeval
Module B
Mechanische storing
Module C
Diefstal
		
Dekkingsgebied buiten Nederland		
Module D
Ongeval + mechanische
storing + diefstal
Module E
Mechanische storing

10 dagen
10 dagen
30 dagen

30 dagen
30 dagen
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■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Bestelautoverzekering: altijd in bedrijf

Overzicht van alle London schadeverzekeringen

Mobiel zijn en mobiel blijven. Dat
is voor het bedrijfsleven van groot
belang.

Wonen

Voor uw bedrijfswagens wilt u een
verzekering met een uitgebreide dekking,
een scherpe premie en een zeer snelle
afhandeling van eventuele schade.
London biedt u deze verzekering.
U heeft de keuze uit drie dekkingsvormen:
WA, WA + gedeeltelijk-casco en
WA + volledig-casco.

■
■
■

woonhuis
inboedel
kostbaarheden

Gezin
■
■
■
■

Verkeer
■
■
■
■
■
■
■
■
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keuzemogelijkheid: WA, WA + gedeeltelijk-casco en WA + volledig-casco (all risks)
maximale bonuskorting 75%
een aantal accessoires, waaronder het geheel aan geluidsapparatuur,
is gratis meeverzekerd tot t 455 per accessoire
beveiligingsinstallatie tot t 1.135 gratis meeverzekerd
10% extra korting bij gebruik tot 20.000 km per jaar
standaard t 136 eigen risico bij cascoschaden
eigen risico volledig-casco is af te kopen
jeugdige bestuurders (< 24 jaar): geen extra eigen risico
geen eigen risico bij ruitreparatie door Carglass of Autotaalglas
t 68 minder eigen risico bij ruitvervanging door Carglass of Autotaalglas
uitbreiding: inzittendenverzekering tegen scherp tarief
uitbreiding: verhaalsrechtsbijstandverzekering tegen scherp tarief

personenauto
motor
oldtimer: auto en motor
no-claim beschermer
inzittenden/opzittenden
verhaalsrechtsbijstand
bromfiets en Segway
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 schade
verzekeringen 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.
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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

