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Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave
kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten wat wij verzekeren, dan kunt u bij uw
assurantieadviseur de toepasselijke polisvoorwaarden krijgen.

De assurantieadviseur
Een assurantieadviseur is op de hoogte van de verschillende verzekeringen die er
te koop zijn en kan u zodoende een goed verzekeringsadvies geven. Bij belangrijke
veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk,
verandering van werkkring en pensionering kan hij op basis van zijn deskundigheid samen met u beoordelen welke verzekering het beste bij uw situatie past. Bij
schade heeft hij de kennis en ervaring in huis om de afwikkeling voor u in goede
banen te leiden. Kortom, de assurantieadviseur is een belangrijke schakel tussen
u en Klaverblad Verzekeringen.
Klaverblad Verzekeringen werkt samen met professionele assurantieadviseurs.
Heeft u vragen over een van de producten van Klaverblad Verzekeringen, neem
dan contact op met uw assurantieadviseur.
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Inleiding
Pure noodzaak
Goede verzekering van uw vermogen en eigendommen is pure noodzaak. Niemand
wil natuurlijk zijn eigen spullen verloren zien gaan door bijvoorbeeld brand, storm,
wateroverlast of diefstal of grote sommen geld kwijtraken doordat hij schade moet
betalen die hij bij een ander veroorzaakt heeft. Niemand wil zijn vermogen, dat hij in
jaren heeft opgebouwd, op zien gaan aan de kosten van juridische procedures om te
krijgen waar hij recht op heeft.
Voor het verzekeren van uw bezittingen, het verzekeren tegen wettelijke
aansprakelijkheid en een verzekering voor rechtshulp bij juridische problemen kunt u
bij Klaverblad Verekeringen terecht.
Het Klaverblad Verzekeringspakket
Met het Verzekeringspakket van Klaverblad Verzekeringen bent u uitstekend
verzekerd tegen de belangrijkste risico’s die u als particulier loopt. Al uw
verzekeringen sluiten prima op elkaar aan: u bent niet dubbel verzekerd. Ook kunt u
alle verzekeringen terugvinden op één polisblad. Zo heeft u een goed overzicht.
Kortom, u bent goed verzekerd voor een aantrekkelijke premie.
Natuurlijk wilt u weten wat u allemaal in het Verzekeringspakket kunt sluiten. In de
deze folder vindt u daarvan een overzicht.
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Woonhuisverzekering
Bent u eigenaar van een huis, dan heeft u hierin een grote som, al dan niet geleend,
geld gestoken. Voordat u het weet, bent u door een onverwachte gebeurtenis uw
investering geheel of gedeeltelijk weer kwijt. Denk maar aan een keukenbrand of een
flinke waterschade. Een woonhuisverzekering voorkomt dit. Met de Royaal woonhuisverzekering heeft u een uitstekende verzekering tegen alle plotselinge en onverwachte
gebeurtenissen waardoor uw woonhuis schade kan oplopen. Brand, ontploffing, bliksem,
storm, hagel, lekkage, breuk van leidingen, inbraak,aanrijding en vandalisme zijn maar
enkele voorbeelden die we kunnen noemen. Als u door de overheid verplicht wordt uw
grond te saneren, dan betalen wij de kosten.
U kunt ook een Budget woonhuisverzekering afsluiten, als u ervoor kiest beperkter
verzekerd te zijn. U bent dan verzekerd tegen de meest voor-komende gebeurtenissen
tegen een lagere premie.
Herbouwwaarde
Voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag van uw woonhuis gaan wij uit van
de herbouwwaarde. Dit is de waarde die nodig is om het woonhuis opnieuw op te
bouwen op de plaats waar het stond. De herbouwwaarde houdt weinig verband met
de aankoopprijs. Meestal pakt herbouw duurder uit dan nieuwbouw omdat nieuwbouw vaak plaatsvindt in een project waarin meerdere woonhuizen gebouwd worden.
Voor de herbouwwaarde is bovendien de ligging minder van belang en telt de waarde
van de grond natuurlijk niet mee.
De juiste waarde - geen onderverzekering
Het is belangrijk dat uw woonhuis voor de juiste waarde verzekerd is. Is het
verzekerde bedrag te hoog, dan betaalt u meer premie dan nodig is. Is het bedrag te
laag, dan bent u onderverzekerd. Uw schade vergoeden wij dan niet helemaal. Dit kan
voor u een flinke tegenvaller zijn. Wij hebben hiervoor een oplossing: de garantie
tegen onderverzekering.
Garantie tegen onderverzekering
Wij verzekeren woonhuizen altijd met garantie tegen onderverzekering. Om deze
garantie te kunnen verlenen moet u een ingevulde Waardemeter woonhuis of de
herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars invullen.
De waardemeters kunnen niet voor alle woonhuizen gebruikt worden, maar alleen als
uw woonhuis aan een aantal voorwaarden voldoet: de onderhoudstoestand is goed,
het huis is van steen gebouwd en heeft een harde dakbedekking (geen riet). Voldoet
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uw woonhuis niet aan deze voorwaarden, dan stelt een technisch inspecteur het te
verzekeren bedrag vast en kunt u alleen een Royaal woonhuisverzekering afsluiten.
Index
Jaarlijks stijgen de bouwkosten. Om ervoor te zorgen dat het verzekerde bedrag
voldoende blijft en u niet alsnog onderverzekerd raakt, passen wij het verzekerde
bedrag jaarlijks aan aan deze stijging. Omdat uw premie gebaseerd wordt op het
verzekerde bedrag, zal de premie jaarlijks ook aangepast worden.
Eigen risico
Voor schade aan het woonhuis door storm geldt een eigen risico van
€ 250,- voor de Royaal woonhuisverzekering en € 450,- voor de Budget woonhuisverzekering. Verder is er geen eigen risico van toepassing.

6
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Inboedelverzekering
Met de Royaal inboedelverzekering heeft u een zeer uitgebreide verzekering voor bijna
elke gebeurtenis die schade aan uw spullen tot gevolg kan hebben. Ook hier bent u
namelijk verzekerd tegen alle onverwachte en plotselinge gebeurtenissen zoals brand,
schroeien, storm, inbraak, diefstal, binnendringen van neerslag, breuk of bevriezen van
waterleidingen, aanrijding, uitval van de koelkast enzovoorts. Niet alleen spullen die zich
in uw woning bevinden, verzekeren wij. Ook schade aan spullen die zich buiten uw woning
bevinden zoals antennes, zonneschermen, tuinmeubelen en wasgoed verzekeren wij.
U kunt voor uw spullen ook kiezen voor een Budget inboedelverzekering. Met deze
verzekering bent u verzekerd tegen de meest voorkomende gebeurtenissen, tegen een
scherpe premie.
Opnieuw onderverzekering
Bij de woonhuisverzekering is al uitgelegd hoe belangrijk het is dat u de werkelijke
waarde van uw eigendommen verzekert. Ook bij de inboedelverzekering is dit
belangrijk. Voor de inboedelverzekering gaan wij uit van de nieuwwaarde van uw
spullen. Met behulp van de Waardemeter inboedel kunt u door beantwoording van
enkele eenvoudige vragen bepalen wat de te verzekeren waarde van uw spullen is. Er
bestaat dan geen kans op onderverzekering. Bij de Royaal inboedelverzekering is
het invullen van deze waardemeter verplicht.
Ook bij de Budget inboedelverzekering adviseren wij u gebruik te maken van de
Waardemeter inboedel om zo onderverzekering te voorkomen. Er geldt een
premietoeslag van 10% als u de waardemeter niet gebruikt.
Grote steden
Als uw inboedel zich bevindt in een van de grote steden (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag), dan gelden er afwijkende voorwaarden. Zo is voor diefstal van
elektronische apparatuur, geld en pasjes zoals creditcards, het verzekerde bedrag
beperkt en geldt er een eigen risico bij diefstal van € 225,- per gebeurtenis.
Index
Ieder jaar stijgen de prijzen van producten. Om ervoor te zorgen dat het verzekerde
bedrag voldoende blijft en u niet alsnog onderverzekerd raakt, verhogen wij het
verzekerde bedrag jaarlijks met 2,5%. Omdat uw premie gebaseerd wordt op het
verzekerde bedrag, zal de premie ook jaarlijks aangepast worden.
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Eigen risico
Voor stormschade aan huurdersbelang geldt er een eigen risico van € 225,- per
gebeurtenis.
Bij de Royaal inboedelverzekering bent u verzekerd voor schade aan mobiele
elektronica door ongelukjes in huis, zoals vallen of stoten. Hiervoor geldt een eigen
risico van € 150,- per gebeurtenis.
Premiekorting
U kunt in de meeste gevallen een premiekorting van 10% krijgen, als uw woning
beveiligd is volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Glasverzekering
In de meeste gevallen worden de ruiten van het woonhuis meeverzekerd op de woonhuisverzekering tegen het risico van breuk door welke oorzaak dan ook. Heeft u geen woonhuisverzekering, dan kunt u dit risico op de inboedel meeverzekeren. Zowel enkel als dubbel glas is verzekerd. Verder verzekeren wij de meeste soorten bijzondere ruiten waaronder
bijvoorbeeld die van windschermen, terras- en balkonafscheidingen, kunststof lichtkoepels
en ruiten van draadglas, matglas en niet-gebrandschilderd glas-in-lood.

8
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Aansprakelijkheidsverzekering
Eigenlijk is een aansprakelijkheidsverzekering voor ieder mens onmisbaar. Ongewild kunt
u bij anderen schade veroorzaken en verplicht worden de schade te vergoeden. Uw kind
schopt bijvoorbeeld per ongeluk een bal door de ruit, een dakpan waait van uw huis op de
auto van de buurman of u rijdt met uw fiets tegen een geparkeerde auto.
In al deze gevallen bent u verplicht de schade van de ander te vergoeden omdat u
hiervoor wettelijk aansprakelijk bent. U ziet, soms hoeft u niet eens schuldig te zijn
aan het ontstaan van de schade. U bent dan simpelweg aansprakelijk omdat u een
bepaalde ‘hoedanigheid’ bezit, bijvoorbeeld als ouder van uw kind of eigenaar van een
huis. Meestal gaat het om schades die niet al te groot zijn, zoals beschadigde kleding
of een gebroken ruit. In sommige gevallen kan de schade echter flink oplopen en de
verplichting tot vergoeding grote financiële gevolgen met zich meebrengen.
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt u een complete
verzekering voor de financiële gevolgen van eisen en schadeclaims die anderen bij u
indienen. Is de eis terecht, dan zorgen wij ervoor dat de persoon die schade heeft
geleden een juiste schadevergoeding ontvangt. En bij onterecht ingestelde schadeclaims nemen wij het voor u op. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de
gevolgen van schade die u anderen ongewild toebrengt.
Keuzemogelijkheden en premie
De premie is afhankelijk van het door u gekozen verzekerde bedrag. U kunt kiezen uit
twee verschillende bedragen: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- per gebeurtenis.
Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, dan hoeft u minder premie te betalen. Dit
kan een algemeen eigen risico van € 90,- zijn of een eigen risico van € 155,- voor
schade veroorzaakt door kinderen.
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Rechtsbijstandverzekering
In de huidige complexe maatschappij is het steeds vaker nodig om juridische actie te
ondernemen om te krijgen waar u recht op heeft. En deze juridische actie kost veel tijd en
is kostbaar.
De rechtsbijstandverzekering voor particulieren is een complete en praktische
oplossing om u te verzekeren van deskundige rechtshulp bij allerlei juridische
problemen zoals ontslag, schade die een ander u toebrengt enzovoort. Zodra u als
particulier te maken krijgt met een juridisch probleem, kunt u hierover advies vragen.
Zelfs voor een juridisch probleem dat wij niet verzekeren, heeft u recht op een
eenmalig telefonisch juridisch advies. Als het nodig is, dan zal de Klaverblad
Rechtsbijstand Stichting zorgen voor degelijke juridische bijstand. Uw probleem
wordt snel opgelost, zonder dat het u moeite kost. De kosten voor de behandeling
door Klaverblad Rechtsbijstand Stichting vergoedt de Stichting helemaal. Kosten voor
externe rechtshulp, bijvoorbeeld voor een advocaat of deskundige, vergoedt de
Stichting tot maximaal € 100.000,-. De Stichting vergoedt maximaal € 25.000,- als
verzekerde zelf kiest voor externe rechtshulp terwijl dit niet verplicht is.
Modules
De meest complete verzekering bestaat uit zes modules.
• Standaard voor het terugvorderen van gestolen zaken, problemen met contracten
die de particuliere huishouding betreffen, erfrechtelijke geschillen en strafzaken.
• Schadeverhaal voor rechtshulp bij het verhalen van uw schade op iemand die
aansprakelijk is.
• Inkomen voor rechtsbijstand bij juridische problemen met uw werkgever of in
verband met pensioenen of uitkeringen.
• Wonen ten behoeve van alle juridische problemen met betrekking tot uw koop- of
huurwoning. Ook problemen die te maken hebben met uw recreatiewoning of
stacaravan komen voor behandeling in aanmerking.
• Motorrijtuigen voor rechtshulp bij schade die u oploopt in het verkeer met een
motorrijtuig en problemen met het motorrijtuig zelf.
• Fiscaal en Vermogen voor rechtsbijstand bij zaken die voor de belastingrechter
dienen of voor problemen met vermogensbeheerders of een tweede huis in de
Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
Een minder uitgebreide verzekering is ook mogelijk. U kunt zelf kiezen welke modules
u wilt verzekeren. Zo kunt u zelf de rechtsbijstandverzekering samenstellen die het
best bij uw persoonlijke situatie past.
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Wachttijd
De rechtsbijstandverzekering geldt niet voor juridische problemen die al bij u bekend
waren toen u de verzekering afsloot. Daarnaast geldt een wachttijd van drie maanden.
Dit betekent dat een juridisch probleem pas is verzekerd als de gebeurtenis plaatsvindt na afloop van deze drie maanden. Deze wachttijd geldt niet bij strafzaken en bij
het verhalen van schade die een ander u toebrengt, zoals bij een verkeersongeval.
Schadeafwikkeling
Klaverblad Verzekeringen heeft de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering
overgelaten aan een aparte onafhankelijke stichting, Klaverblad Rechtsbijstand
Stichting in Zoetermeer. Deze stichting staat garant voor een onafhankelijke en
onpartijdige behandeling van uw juridische problemen.
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Gezinsongevallenverzekering
De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. U kunt zomaar van een wankel
keukentrapje vallen of uitglijden in de badkamer. Ook op straat zit een ongeluk in een
klein hoekje. Als deelnemer aan het verkeer loopt u dagelijks risico op een ongeval.
Jaarlijks moeten zo’n 2,4 miljoen mensen medisch worden behandeld als gevolg van een
ongeval. De helft van het aantal ongevallen vindt in de privésfeer plaats (thuis, op school
of tijdens een doe-het-zelfklus). Sport (20%), werk en verkeer (ieder 10%) zijn in mindere
mate de oorzaak van een ongeval.
Helaas loopt niet ieder ongeval met een sisser af en zijn er soms blijvende gevolgen.
De financiële gevolgen hebben dan een grote invloed op uw toekomst en die van uw
gezin. Uw inkomen kan sterk achteruit gaan, zonder dat daar voldoende (sociale)
voorzieningen tegenover staan. De kosten zullen waarschijnlijk toenemen,
bijvoorbeeld omdat u uw woning of auto aan een handicap moet aanpassen. Bovendien is ‘thuiszitten’ duurder dan werken.
Met de gezinsongevallenverzekering kunt u de financiële gevolgen van een zwaar
ongeval opvangen. De verzekering biedt een eenmalige uitkering als u overlijdt of
voor altijd invalide wordt als gevolg van een ongeval en kent de volgende pluspunten:
• een extra hoge uitkering als u voor altijd ernstig invalide wordt, oplopend tot 300%
als u voor altijd helemaal invalide wordt;
• een zeer gunstige premie;
• geen uitsluiting of premietoeslag voor zware beroepen of motorrijden;
• geen uitsluiting voor ongevallen als gevolg van een bestaande ziekte.
Vier combinaties mogelijk
U kunt kiezen uit vier combinaties, elk met hetzelfde verzekerde bedrag als u overlijdt
maar met verschillende verzekerde bedragen als u voor altijd invalide wordt. Welke
combinatie het beste bij u past, hangt van uw persoonlijke situatie af.
Combinatie 1

Combinatie 2

Combinatie 3

Combinatie 4

Overlijden

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

Invaliditeit

€ 20.000,-

€ 30.000,-

€ 40.000,-

€ 50.000,-

100% invaliditeit

€ 60.000,-

€ 90.000,-

€ 120.000,-

€ 150.000,-

Als u voor altijd helemaal invalide wordt, dan keren wij 300% van het verzekerde
bedrag uit.
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Royaal autoverzekering
Iedereen die een auto heeft, moet een WA-verzekering voor deze auto afsluiten. WA
betekent wettelijke aansprakelijkheid: u bent verzekerd voor schade die iemand anders
heeft als u met uw auto een ongeluk veroorzaakt.
Als u ook uw eigen schade wilt verzekeren, dan heeft u een cascoverzekering nodig.
Er zijn twee soorten: de volledige cascoverzekering en de beperkte cascoverzekering.
De volledige cascoverzekering is een heel uitgebreide verzekering. We verzekeren alle
schade aan uw auto door een verkeersongeluk (óók als dit uw eigen schuld is), botsing met
dieren, diefstal, brand, hagel of storm en alle andere gebeurtenissen die plotseling
plaatsvinden en van buiten uw auto komen. In combinatie met de WA-verzekering staat
deze verzekering bekend als de allriskverzekering.
Bij de beperkte cascoverzekering is minder verzekerd. U bent dan verzekerd voor
schades aan uw auto waar u zelf niets aan kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan een
botsing met dieren, diefstal, brand, hagel of storm.
Bonus-malusschaal en premiekorting
De premie voor de WA-verzekering en de volledige cascoverzekering hangt
onder andere af van schades die u eerder heeft gehad. Hoe langer u geen schade heeft
gehad, hoe meer korting u krijgt op de premie. De korting kan oplopen tot 85%. Aan
het begin van de verzekering bekijken we hoe vaak en wanneer u schade heeft gehad.
We bepalen dan op welke trede van de bonus-malusschaal u terechtkomt en hoeveel
korting u krijgt.
Eigen risico
Het eigen risico voor de beperkte en volledige cascoverzekering is € 100,- (behalve als
er op uw polisblad een ander eigen risico staat). Bij een volledige cascoverzekering
verlagen we het eigen risico met € 100,- als u op trede 13 of hoger zit.
Bij autoruiten ligt het eraan of u de ruit kunt laten repareren of laat vervangen. Als u
de ruit laat repareren door een gerenommeerd glasherstelbedrijf met een eigen vaste
werkplaats heeft u geen eigen risico. Als u de ruit laat vervangen, dan heeft u een
eigen risico van € 100,-.
Hulp
Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. Dat is zo
als u of een passagier niet meer kan rijden of als de auto niet meer kan rijden. U kunt
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ons dan bellen, we staan 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u klaar. We zorgen er
dan bijvoorbeeld voor dat uw auto naar een reparatiebedrijf wordt gebracht dat u
uitkiest en dat u en uw passagiers naar huis worden gebracht. Als u een volledige
cascoverzekering heeft, dan krijgt u deze hulp ook bij pech in het buitenland.
Aanvullende verzekeringen
U kunt kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen:
• Schadeverzekering voor inzittenden
• Verkeersrechtsbijstandverzekering
Met een schadeverzekering voor inzittenden hebben de inzittenden van uw auto
recht op een uitkering als zij bij een ongeluk invalide worden of overlijden of als er
schade is aan spullen zoals tassen en kleding. We vergoeden
bijvoorbeeld medische kosten, smartengeld, kosten voor de uitvaart, maar ook kosten
voor huishoudelijke hulp.
Bij een verkeersrechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp om het voor elkaar
te krijgen dat iemand de schade vergoedt die hij bij u of aan uw auto heeft veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld schade zijn door een verkeersongeluk of in een wasstraat.
Ook heeft u recht op juridische hulp als u met een strafzaak te maken krijgt, bijvoorbeeld doordat u een fout maakt in het verkeer.
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Brommerverzekering
Als u een brommer heeft, dan bent u verplicht om een WA-verzekering voor de brommer
af te sluiten. Brengt u met uw brommer schade toe aan anderen? Dan bent u hiervoor
verzekerd.
Voor zoemfietsen en brommobielen kunt u bij ons ook een cascoverzekering afsluiten.
Hiermee bent u verzekerd voor diefstal en beschadiging van uw zoemfiets of
brommobiel.
Bonus-malusschaal en premiekorting
De premie voor de WA-verzekering hangt onder andere af van schades die u eerder
heeft gehad. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe meer korting u krijgt op de premie.
Voor zoemfietsen geldt geen bonus-malusschaal.
Eigen risico
U heeft een eigen risico van € 750,- als er sprake is van de volgende twee
voorwaarden:
• De bestuurder bij schade is jonger dan 24 jaar;
• De bestuurder die bij ons bekend is als hoofdbestuurder is 24 jaar of ouder.
Dit eigen risico geldt voor de module WA en de module Casco. Voor de module Casco
geldt daarnaast een standaard eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.
Aanvullende verzekeringen
U kunt uw brommerverzekering uitbreiden met een ongevallenverzekering opzittenden en een verzekering voor verkeersrechtsbijstand.
Met een ongevallenverzekering opzittenden keren wij een bedrag uit als u of iemand
anders op de brommer invalide wordt of overlijdt door een verkeersongeluk. Bij
blijvende invaliditeit keren wij maximaal € 12.500,- uit en bij overlijden is dit € 2.500,-.
Bij een verzekering voor verkeersrechtsbijstand krijgt u rechtshulp als u verkeersschade wilt verhalen op degene die deze heeft veroorzaakt. Verder helpen wij u als u
voor de rechter moet komen voor een verkeersfout of als de politie uw rijbewijs of
brommer in beslag neemt.
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Motorverzekering
Iedereen die een motor heeft, moet een WA-verzekering voor deze motor afsluiten. WA
betekent wettelijke aansprakelijkheid: u bent verzekerd voor schade die iemand anders
heeft als u met uw motor een ongeluk
veroorzaakt.
Als u ook uw eigen schade wilt verzekeren, dan heeft u een cascoverzekering nodig. Er
zijn twee soorten: de volledige cascoverzekering en de beperkte cascoverzekering.
De volledige cascoverzekering is een heel uitgebreide verzekering. We
verzekeren alle schade aan uw motor door een verkeersongeluk (óók als dit uw eigen
schuld is), botsing met dieren, diefstal, brand, hagel of storm en alle andere gebeurtenissen die plotseling plaatsvinden. In combinatie met de WA-verzekering staat deze
verzekering bekend als de allriskverzekering.
Bij de beperkte cascoverzekering is minder verzekerd. U bent dan verzekerd voor
schades aan uw motor waar u zelf niets aan kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan een
botsing met dieren, diefstal, brand en hagel of storm.
Bonus-malusschaal en premiekorting
De premie voor de WA-verzekering en de volledige cascoverzekering hangt onder
andere af van schades die u eerder heeft gehad. Hoe langer u geen schade heeft
gehad, hoe meer korting u krijgt op de premie. De korting kan oplopen tot 75%. Aan
het begin van de verzekering bekijken we hoe vaak en wanneer u schade heeft gehad.
We bepalen dan op welke trede van de bonus-malusschaal u terechtkomt en hoeveel
korting u krijgt.
Eigen risico
Voor schade verzekerd op de beperkte en volledige cascoverzekering geldt een eigen
risico van € 100,- per gebeurtenis, tenzij op het polisbad een ander eigen risico staat.
Hulp
Als u na een schade niet meer verder kunt rijden, dan heeft u recht op hulp. Dat is zo
als u of een passagier niet meer kan rijden of als de motor niet meer kan rijden. U kunt
ons dan bellen, we staan 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u klaar. We zorgen er
dan bijvoorbeeld voor dat uw motor naar een reparatiebedrijf wordt gebracht dat u
uitkiest en dat u en uw passagier naar huis worden gebracht. Als u een volledig
cascoverzekering heeft, dan krijgt u deze hulp ook bij pech in het buitenland.
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Aanvullende verzekeringen
U kunt kiezen voor de volgende aanvullende verzekeringen:
• Ongevallenverzekering voor opzittenden
• Verzekering voor verkeersrechtsbijstand
Ongevallenverzekering voor opzittenden
Als u of iemand anders op de motor invalide wordt of overlijdt door een verkeersongeluk, dan keren wij een bedrag uit. Bij blijvende invaiditeit is dit maximaal
€ 5.000,- en bij overlijden is dit € 2.500,-.
Verzekering voor verkeersrechtsbijstand
U krijgt rechtshulp om verkeersschade te verhalen op degene die deze heeft
veroorzaakt. Verder helpen wij u als u voor de rechter moet komen of als de politie uw
rijbewijs of motor in beslag neemt.
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Doorlopende reisverzekering
Tijdens uw vakantie wilt u zorgeloos genieten. Lekker even weg, alleen, met uw partner
of met uw gezin. Helaas gebeuren er op vakantie soms dingen die u niet had voorzien. U
kunt een ongeluk krijgen, uw vervoermiddel kan kapot gaan of uw bagage kan gestolen
worden. Met onze doorlopende reisverzekering hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Als er iets gebeurt, dan is onze alarmcentrale altijd bereikbaar. Zo weet u zeker dat u
bij schade of problemen snel en goed geholpen wordt.
Onze reisverzekering bestaat uit twee standaardmodules. Deze modules kunt u
uitbreiden met verschillende aanvullende verzekeringen.
Stel zelf uw verzekering samen
Iedere vakantie is anders. De een gaat kamperen met het hele gezin en de ander gaat
met een vriend op wintersport. Wij willen iedereen een verzekering bieden die bij
hem past. Daarom kunt u zelf kiezen of u alleen in Europa verzekerd wilt zijn of in de
hele wereld. Ook kunt u de verzekering zelf samenstellen. Op deze manier weet u
zeker dat u gewoon goed verzekerd bent: niet meer en niet minder.
Standaard
De doorlopende reisverzekering bestaat standaard uit:
• Persoonlijke hulp Onze alarmcentrale biedt hulp als u op vakantie ziek wordt, een
ongeval krijgt, overlijdt of vermist raakt. Denk hierbij aan: het vinden van een
goede arts, het vervoer naar het ziekenhuis of een langer verblijf. Wij vergoeden
de extra kosten die u hierdoor moet maken. Medische kosten zijn niet verzekerd
onder deze module, hiervoor kunt u de module Medische kosten kiezen. Voor deze
module geldt samen met de module Medische kosten een maximale vergoeding
van € 5.000.000,- per gebeurtenis.
• Calamiteiten en aansprakelijkheid U krijgt hulp bij calamiteiten. Bijvoorbeeld als een
familielid in Nederland overlijdt, uw reisgenoot ernstig ziek wordt of als u door
noodweer niet verder kunt reizen. Wij vergoeden de extra kosten die u dan moet
maken, zoals reis- en verblijfkosten.
Als er schade ontstaat aan het vakantieverblijf dat u heeft gehuurd, dan is uw
aansprakelijkheid tot € 25.000,- verzekerd.
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Aanvullende verzekeringen
U kunt kiezen uit:
• Vervoer en verblijf Als u op vakantie niet meer verder kunt rijden of niet meer in uw
kampeermiddel kunt overnachten, dan bent u verzekerd voor hulp en de extra
kosten. Deze verzekering geldt in alle landen van Europa en de landen die aan de
Middellandse Zee liggen. In Nederland geldt de verzekering alleen onderweg van
en naar het buitenland.
• Bagage Met deze module is uw bagage verzekerd voor beschadiging, diefstal en
verlies tot € 2.500,- per persoon per reis. Er geldt een eigen risico van
€ 50,- per persoon. Geld is niet standaard meeverzekerd, maar daar kunt u wel
voor kiezen. Dan is geld verzekerd tot € 500,- per reis.
• Personenschade Wij vergoeden de werkelijke schade die u heeft als u door een
ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Bij blijvende invaliditeit betalen wij
maximaal € 100.000,- en bij overlijden € 50.000,-.
• Medische kosten Medische kosten die u in het buitenland maakt, worden meestal
niet volledig vergoed door uw zorgverzekering. Met deze module bent u verzekerd
voor de kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt. Voor deze module geldt
samen met de module Persoonlijke hulp een maximale vergoeding van
€ 5.000.000,- per gebeurtenis.
• Annulering Uw reis kan onverwacht niet doorgaan of u moet eerder naar huis. Vaak
krijgt u dan niet uw hele reissom terug. Bij ons kunt u zich hiertegen verzekeren. U
kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van
€ 1.000,-, € 2.000,- of € 3.000,- per persoon per reis.
• Wintersport De modules Persoonlijke hulp, Personenschade en Medische kosten
gelden standaard niet als u op wintersport bent. Als u deze modules aanvraagt en u
wilt dat ze ook gelden als u op wintersport bent, dan kiest u voor de aanvulling
Wintersport. De overige modules gelden altijd op wintersport. Als u alleen gaat
langlaufen of wandelen in de sneeuw, dan heeft u deze aanvulling niet nodig.

Welke verzekeringen, welke premie
Natuurlijk wilt u weten welke verzekeringen van het Verzekeringspakket u nodig
heeft, zodat dit pakket het beste aansluit op uw persoonlijke situatie. Uw assurantieadviseur kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden, een passend advies
geven en de premie vertellen die daarbij hoort.

Verzekeringspakket voor particulieren

19

Klaverblad Verzekeringen
Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij,
gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een verzekeringsmaatschappij met een rijk
verleden, de blik gericht op de toekomst.

Klaverblad Verzekeringen is een volledig zelfstandige verzekeringsmaatschappij met
een kerngezonde financiële positie. De maatschappij heeft een breed assortiment
aan schadeverzekeringen voor particulieren en biedt daarnaast enkele interessante
levensverzekeringen. Ook voor de zakelijke markt heeft Klaverblad Verzekeringen
een aantal aantrekkelijke producten.

Klaverblad Verzekeringen heeft als doelstelling het bieden van zekerheid tegen een
zo aantrekkelijk mogelijke premie. De belangen van de verzekerden staan voorop.
Klaverblad Verzekeringen streeft ernaar die belangen zo goed mogelijk te
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behartigen.

