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TARIEF PARTICULIER
Verkeer

Privéleven MET eigen voertuig

incl. dekking sturen voertuig derden
& bijstand na brand
elk bijkomend licht voertuig
elk bijkomend klassiek voertuig
vanaf 4 klassieke voertuigen

132

geen bijpremie
60
304

Op maat (uitbreiding Privéleven)
module Consument
module Woning
module Inkomen
module Extra waarborgen
(alleen samen met alle overige modules)

35
45
87
120

Privéleven ZONDER eigen voertuig
incl. dekking sturen voertuig derden
& bijstand na brand
Op maat (uitbreiding Privéleven)
module Consument
module Woning
module Inkomen
module Extra waarborgen
(alleen samen met alle overige modules)
Alleenwonenden zonder minderjarige kinderen
25 % korting voor alle waarborgen Privéleven

NTAR 012018

Tarief ondernemer, handelaar of specifieke
risico’s: zie ons tariefboek.

72
35
45
87
120

incl. dekking sturen voertuig derden
Klassiek voertuig
Licht voertuig
elk bijkomend voertuig
vanaf 4 voertuigen incl. 1 klassiek

90
60
60
241

Vastgoed
Individuele woningen of appartementen
Basis

25 per woning of appartement of
10 % van de bruto brandpremie voor
een app.gebouw in volle eigendom

module Huurder

210 per huurcontract

module Relaties

65 per woning of appartement of
5 % van de bruto brandpremie voor
een app.gebouw in volle eigendom

Andere panden
Basis

10 % van de bruto brandpremie

module Huurder

285 per huurcontract

module Relaties

5 % van de bruto brandpremie

Vereniging van Mede-Eigenaars
Basis

10 % van de bruto brandpremie

module Relaties

5 % van de bruto brandpremie

All-risk
- Tot 10 privatieve delen

Aantal privatieve delen x 40

- Vanaf 11 tot maximaal 400 + (aantal privatieve
20 privatieve delen
delen -10) x 30
- Meer dan 20
privatieve delen

700 + (aantal privatieve
delen -20) x 25

Pleziervaart
Jetski
Speedboot lengte tot 7 meter
Speedboot lengte > 7 meter
Ander vaartuig lengte tot 7 meter
Ander vaartuig lengte > 7 meter tot 12 meter
Ander vaartuig lengte > 12 meter tot 20 meter
Ander vaartuig lengte > 20 meter tot 30 meter
Bijboot met motor > 20 pk

90
90
139
66
90
124
169
38

Klassiek voertuig
personenwagen, terreinwagen, minibus, kampeerwagen,
lichte vrachtwagen, vrachtwagen paardenvervoer.
Licht voertuig
motor, bromfiets (incl. 4-wielige bromfiets), oldtimer (> 25 jaar),
traag voertuig zonder rijbewijs, quad, trike, personenwagen
aangepast voor invalide.
Voertuigen zonder bijpremie
rolstoel, aanhangwagen MTM < 3500 kg, tuinmaterieel,
voortbewegingstoestel < 18 km/u.

Medeverzekering zonder bijpremie
voor de polissen Verkeer en Privéleven
Medeverzekering is niet mogelijk voor de waarborgen van de
modules “op maat” en voor gebouwen die niet gebruikt worden
als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf.
Principes
De premies zijn in euro (€) en bruto (inclusief taksen).
De minimumpremie per polis of per module is € 25.
Bij domiciliëring geen toeslagen op termijnpremies.
Zonder domiciliëring: toeslag driemaandelijkse premie + 5 % en
toeslag zesmaandelijkse premie + 3 %.
Vanaf een jaarpremie van € 95 zijn maandelijkse premies
toegestaan mits domiciliëring.
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