
Audi Car Insurance
De perfecte match met uw Audi

Voorwaarden benchmark

Schadeherstel via  
de Audi dealer  

met 100%  
originele onderdelen

Ruitherstel/
-vervanging via  
uw Audi dealer  

zonder eigen risico

Bonusgarantie Nieuwwaarde  
garantie 

nieuwe Audi

Standaard 1 jaar

Optie voor  
5 jaar  

nieuwwaarde  
garantie

Aanschafwaarde  
garantie occasions

Standaard 3 jaar

Dealer 
Service Punt

Audi Car Insurance

Klaverblad
Maximaal € 75.000

ANWB
Maximaal € 75.000

Centraal Beheer
Maximaal € 50.000

Ditzo
Maximaal € 80.000

FBTO
Maximaal € 70.000 Maximaal € 50.000

Allianz Direct
Maximaal € 100.000

Maximaal € 50.000  
(Geen importauto via dealer)

  Zelfs geen  
telefonische klantenservice

Inshared
Maximaal € 75.000

  Zelfs geen  
telefonische klantenservice

Nationale Nederlanden 

Univé
Maximaal € 85.000 Maximaal € 85.000

Deze vergelijking is gebaseerd op de all risk verzekering (maart 2020). Standaard/optioneel Geen dekking



Vragen? Interesse?
Vraag het aan uw Audi dealer. Of bereken direct uw premie op de dealerwebsite.

Audi Car Insurance - De perfecte match met uw Audi
Voordelen Audi Car Insurance

Schadeherstel bij uw Audi dealer
• Vakkundige reparatie door specialisten.
• Met 100% originele onderdelen.
• Uw Audi dealer als aanspreekpunt.
•  Uw voordeel: kwaliteit, gemak en geen  

waardeverlies bij inruil.

Nieuwwaarde garantie bij aankoop van een  
nieuwe Audi
• Standaard 1 jaar nieuwwaarde garantie.
•  Na diefstal en total loss stapt u gewoon over in  

een nieuwe Audi.
• Uit te breiden naar 3 of 5 jaar.

Aanschafwaarde garantie voor occasions
•  Standaard 3 jaar aanschafwaarde garantie (voor 

auto’s tot max. 6 jaar oud). 
•  Na diefstal en total loss stapt u gewoon over in een 

Audi occasion of zelfs een nieuwe Audi.

Geen eigen risico bij reparatie via de  
Audi dealer
• Ook geen eigen risico bij ruitvervanging.
• Ook niet voor jongeren.
• Uw voordeel: geen onverwachte kosten.

De accessoires zijn bij schade tot € 3.500  
gratis meeverzekerd
• Heel gemakkelijk uit te breiden naar € 5.000.
 
Vervangend vervoer inbegrepen
• Tijdens de hele reparatieduur.
• 30 dagen bij diefstal of total loss. 
•  Uw voordeel: zo bent u altijd verzekerd  

van mobiliteit.

Extra korting voor u als Audi rijder

Bonuskorting op de premie
•  De Audi Car Insurance biedt een maximale bonus- 

maluskorting op de premie van maar liefst 80%.

Tweede autoregeling
•  Heeft u al een auto bij ons verzekerd, dan krijgt u 

op de tweede auto dezelfde korting. Vraag naar de 
voorwaarden.

Aanvullende opties

Vrijwillig eigen risico
•  Kies vrijwillig voor een hoger eigen risico van:  

€ 250, € 500, € 750 of € 1.000. 
• Uw voordeel: een lagere premie.

Nieuwwaarde garantie uitbreiden naar 3 of 5 jaar
•  Als u de eerste eigenaar bent van de Audi.
•  Uw voordeel: langere tijd zekerheid dat u kunt  

overstappen in een nieuwe Audi.

Bonusgarantie
•  U kunt maximaal één schade in één verzekerings-

jaar claimen zonder dat u omlaag gaat in de bonus- 
malustabel. U gaat wel omlaag in de schadevrije  
jaren tabel.

•  Uw voordeel: de premie wordt het volgende  
verzekeringsjaar niet hoger vanwege de schade  
die u hebt gehad.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
•  Deze dekking betaalt de werkelijke kosten van  

schade die u of uw passagiers oplopen bij een  
verkeersongeval. Met een maximaal verzekerd  
bedrag van € 1.000.000.

Ongevallen inzittenden verzekering
•  Deze dekking keert een vast bedrag uit als u bij  

een verkeersongeval blijvend invalide raakt of komt  
te overlijden. Verzekerde bedragen: € 12.500 bij  
over lijden/ € 25.000 bij invaliditeit.

Rechtsbijstandverzekering
•  Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u rechts-

bijstand bij een conflict dat te maken heeft met uw 
auto. Of na een verkeersongeluk waarbij u met uw 
auto betrokken was.

Audi Car Insurance dekkingsoverzicht

WA WA +  
Beperkt Casco

All risk

Schade aan andere personen en auto’s

Ruit-, brand-, storm-, hagel-, inbraak- en diefstalschade

Altijd schadeherstel via de Audi dealer

Vervangend vervoer bij diefstal
30 dagen 30 dagen

Vervangend vervoer bij total loss
7 dagen 30 dagen

Vervangend vervoer tijdens de reparatieduur

Geen eigen risico bij schadeherstel via de Audi dealer

1 jaar nieuwwaarde garantie, te verlengen tot 3 of 5 jaar

3 jaar aanschafwaarde garantie (voor auto’s tot 6 jaar oud)

Schade aan eigen auto door eigen schuld

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Dit is een wettelijk verplichte auto-
verzekering. De meeste mensen met 
een auto ouder dan 8 jaar, kiezen voor 
een WA autoverzekering.

WA + Beperkt Casco 
Mensen die een auto hebben die 
tussen de 4 en 8 jaar oud is, kiezen 
vaak voor een WA + Beperkt Casco 
autoverzekering.

All risk
Heeft u een nieuwe Audi of een  
Audi occasion gekocht van 
maximaal 4 jaar oud? Kies dan voor  
de all risk autoverzekering


