
Audi Car Insurance
De Audi Car Insurance onderscheidt drie verzekeringsvormen, 
namelijk;

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
Dit is een wettelijk verplichte autoverzekering. De meeste 
mensen die een auto hebben die ouder is dan 8 jaar, kiezen 
voor een goedkope WA autoverzekering. Deze autoverzekering 
vergoedt schade toegebracht aan anderen. 

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. 
Onder de dekking valt verlies van of schade aan de eigen auto 
door onder andere diefstal, joyriding, inbraak, rellen, brand, 
overstroming, storm en aanrijding met dieren. Ook ruitschade 
valt onder de dekking.

WA + Uitgebreid Casco Basis
Is uw auto jonger dan 4 jaar of heeft de auto nog een aanzienlijke
waarde? Dan kiezen klanten vaak voor een ‘all risk’ autoverzekering.
Deze biedt volledige dekking van WA + Beperkt Casco, aangevuld
met dekking van schade door aanrijding, omslaan, van de weg of
te water raken en andere van buiten komende risico’s. Daarnaast 
ontvangt u ook nog eens ‘Extra premiebescherming’, vervangend 
vervoer (tegen een kleine vergoeding) bij diefstal en total loss 
en 15 maanden nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Audi Car Plus Insurance
Dit is de meest complete autoverzekering voor zorgeloos rijplezier.

WA + Uitgebreid Casco Plus
Aanvullend op de WA + uitgebreid Casco Basis autoverzekering 
ontvangt u standaard een schadeverzekering inzittenden, 
36 maanden nieuw- of aanschafwaarderegeling en uitgebreid 
vervangend vervoer. 

(1) =  Bij diefstal vergoeding van € 12,50 per dag voor max. 30 dagen 
(2) = Bij total loss vergoeding van € 27,50 per dag voor max. 14 dagen t.b.v. vervangend vervoer
(3) = Gelijkwaardige vervangende auto bij reparatie (indien aanwezig) 
(4) = Gelijkwaardige vervangende auto bij total loss en diefstal tot max. 30 dagen (indien aanwezig)
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Schade aan personen en/of goederen van derden 
(aansprakelijkheid) 

Hulpverlening bij schade Nederland en Buitenland 

Opzegservices 

Extra premiebescherming 

Schade aan eigen auto door brand, ruitbreuk, natuurrampen, 
storm, diefstal, inbraak, rellen en loslopende dieren

Schade aan eigen auto door botsing, omslaan, te water 
raken en andere van buiten komende risico's

Schadeverzekering voor inzittenden

Vervangende auto gedurende reparatieduur      (3)

Vervangend vervoer bij diefstal      (1)      (1)      (4)

Vervangend vervoer bij total loss      (2)      (4)

Nieuwwaarderegeling voor nieuwe auto's 15 mnd 36 mnd

Aanschafwaarderegeling voor gebruikte auto's 15 mnd 36 mnd

Voor iedere Audi de juiste dekking.


