
NKC Personenautoverzekering:   

Meer informatie en alle ledenvoordelen   

  

 
 

180601 1 van 3 

 

Uitgebreide pechhulpverlening in buitenland 

Bij een gedekte schade in binnen- of buitenland wordt je altijd geholpen door de SOS International 

alarmcentrale. Deze is dag en nacht bereikbaar. Daarbij biedt de NKC Personenautoverzekering 

standaard een uitgebreide pechhulpverlening in het buitenland. Hiermee ben je verzekerd voor o.a. 

reparatiekosten langs de weg, sleep- en bergingskosten, repatriëring, kosten van toezending 

onderdelen en 30 dagen vervangend vervoer. 

 

2 jaar nieuwwaarderegeling  

Heb je een nieuwe personenauto? Dan is deze in het eerste 2 jaar tegen volledige nieuwwaarde 

verzekerd (tot maximaal 110% van de verzekerde waarde), mits de nieuwwaarde minder is dan  

€ 80.000,-. 

 

2 jaar aanschafwaarderegeling 

Koop je een tweedehands personenauto? Dan is deze de eerste 2 jaar voor de aanschafwaarde 

verzekerd, mits de oorspronkelijke nieuwwaarde minder is dan € 80.000,-. En de auto moet zijn 

gekocht bij een merk(sub) dealer of BOVAG erkend autobedrijf. 

 

Tot 75% no-claim korting 

De no-claimkorting gaat tot maximaal 75%. Dit is de korting die je ontvangt op de basispremie.  
 

2e Personenauto = zelfde korting 

Heb je een 2e personenauto op je eigen naam? Dan ontvang je hierop dezelfde no-claimkorting als 

op je 1e bij NKC verzekerde personenauto.    

 

Instapkorting 30 of 40%, afhankelijk van aantal kilometers 

Heb je nog geen schadevrije jaren opgebouwd? Dan ontvang je bij de NKC een standaard 

instapkorting op de basispremie. Indien je minder dan 20.000 kilometer per jaar rijdt, is de 

instapkorting maar liefst 40%. Bij meer dan 20.000 kilometer is die 30%. 

 

Eigen risico 

Voor schade die je aan anderen toebrengt geldt geen eigen risico. Heb je je auto casco verzekerd 

dan is het standaard eigen risico voor casco schade slechts €130,-.  

 

 Hogere klasse beveiliging = geen eigen risico 

 Het standaard eigen risico van € 130,- vervalt als na volledige diefstal van de auto wordt 

 vastgesteld dat de auto was voorzien van een hogere klasse beveiliging dan door de verzekeraar 

 was geëist.  

  

 Geen schuld = geen eigen risico 

 Het eigen risico wordt niet ingehouden op de schade uitkering (geen ruitschade) als verzekeraar 

 meent dat je duidelijk geen schuld hebt en dat de schade verhaalbaar is op een aansprakelijke 

 partij.  

 

 Geen schuld = geen no-claimkorting verlies 

 Heb je volgens de verzekeringsmaatschappij geen schuld aan de gedekte ontstane schade, dan 

 wordt ook de no-claimkorting niet verlaagd. Ook niet als de schade is ontstaan door vandalen. 

 Je premie blijft dus gelijk. 
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Autosleutels gestolen? 

Je ontvangt een vergoeding van 50% van de kosten i.v.m. vervanging van de sloten van de 

personenauto in geval van diefstal van de autosleutels bij inbraak in je woning. 

 

Accessoires gratis meeverzekerd 

Je accessoires zijn gratis meeverzekerd tot maar liefst € 2.000,- 

 

Auto gestolen? 

Je ontvangt een vergoeding van € 30,- per dag met een maximum van 30 dagen als je de auto niet 

kan gebruiken omdat deze gestolen of verduisterd is. Je kan in plaats van de vergoeding ook 

kiezen voor vervangend vervoer.  

 
Veiligheidsvoorzieningen 

Als er schade is aan of verlies van je gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel, brandblusapparaat of 

verbanddoos dan is dit gewoon meeverzekerd.  

NKC Personenauto schadeservice  

NKC werkt samen met het autoschadeherstelnetwerk van Aon Schade Service. Gegarandeerd 
uitstekend herstel, prima service én ook met vele NKC-voordelen zoals:  

* Vermindering van het volledige standaard eigen risico van € 130,-  
* Je auto wordt (als je dit wilt) gratis gehaald en gebracht op een locatie naar keuze  
* Recht op gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode  

* Garantie op uitgevoerde werkzaamheden  
* Rechtstreekse afwikkeling van de schade (inclusief betaling) met het herstelbedrijf.  

Uitstekende ruitschaderegeling via Carglass of Autotaalglas 

Heb je een beschadigde ruit? Indien je het laat repareren door Carglass of Autotaalglas geldt er 

een speciale regeling: 

✓ Gratis reparatie van sterretjes door middel van harsinjectie (geen eigen risico van € 130,-) 

✓ Bij vervanging van de ruit geldt er een korting van € 65,- op het eigen risico. Het standaard 

eigen risico is € 130,- , dus blijft er slechts € 65,- aan kosten over. 

  

  Optionele Schadeverzekering Inzittenden 

Neem je wel eens passagiers mee op reis? Dan is een inzittendenverzekering onmisbaar! Als je met 

 je auto betrokken raakt bij een ongeval dan heb je vaak niet alleen schade aan je auto. Jij, als 

bestuurder, en de passagiers kunnen ook schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan je bagage of je 

camera. Maar ook aan verwondingen en blessures, die soms verstrekkende gevolgen hebben. Voor 

slechts € 36,- per jaar kun je een schadeverzekering inzittenden afsluiten. Alle inzittenden hebben 

dan in geval van een ongeval met de auto recht op vergoeding van de schade tot maximaal  

€ 1.000.000,-  
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Beveiligingseisen  

  

 Verzekeraar eist in bepaalde situaties een beveiliging. Voor de NKC Personenautoverzekering is  

 deze eis afhankelijk van de cataloguswaarde inclusief btw van je personenauto:  

 

Cataloguswaarde (incl. BTW) Beveiliging Beveiliging Beveiliging

Jonger 60 maanden 60 tot 96 maanden 96 maanden  of ouder

tot EUR 50.000,- geen eis   Geen eis Geen eis

EUR 50.000,- tot EUR 70.000,- VbV/SCM alarmsysteem met 

hellingshoekdetectie

Geen eis Geen eis

EUR 70.000,- tot EUR 125.000,- VbV/SCM alarmsysteem met 

hellingshoekdetectie én een 

VbV/SCM voertuigvolgsysteem

VbV/SCM alarmsysteem 

met hellingshoekdetectie 

Geen eis

 

Het vereiste goedgekeurde beveiligingssysteem moet zijn ingeschakeld als niet aan het verkeer 
wordt deelgenomen. Het niet voldoen aan dit vereiste kan leiden tot geen schadevergoeding in 
geval van volledige diefstal of poging tot diefstal van je personenauto en joyriding. 

  Digitaal gemak! 

Als extra gratis service kun je gebruik maken van “mijn verzekeringen”. Hiermee kun je via   

internet – altijd en overal - je polis-, schade-, factuur- en persoonlijke gegevens inzien. Daarnaast 

  kun je zeer gemakkelijk online gegevens wijzigen of een schade melden  
 

 
 
 


