Alles onder 1 DAK pakket

Dat is DAK

Voordelen van het Alles onder 1 DAK
Pakket
Het Alles onder 1 DAK pakket is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uzelf en uw gezin. Alle dekkingen
zijn prima op elkaar afgestemd. Per product heeft u de keuze uit de dekking COMPLEET en OPTIMAAL.

Algemene voordelen






Zeer complete pakketpolis.
Scherpe premie, ruime voorwaarden.
De goede basisdekking tegen lage premie heet 'compleet'.
Zeer volledige en extra ruime dekking heet 'OPTIMAAL'.
Het Alles onder 1 DAK pakket is samengesteld met behulp van gerenommeerde verzekeraars: Avéro
Achmea, ASR, Nationale-Nederlanden, REAAL en de gespecialiseerde verzekeraars ARAG en
Monuta.

Financieel








De pakketkorting loopt op tot maximaal 12 %!
Standaard contractduur is één jaar.
Sluit u een verzekering voor drie aaneengesloten jaren af, dan krijgt u een extra korting van 2,5 % en
bij vijf aaneengesloten jaren is de korting 5 %!
Een later ingaande verzekering (binnen één jaar vanaf de ingangsdatum van het pakket) telt mee
voor de pakketkorting.
Betaling is mogelijk per maand, kwartaal, half jaar of jaar.
Voor termijnbetaling betaalt u geen toeslag.
Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Aantal verzekeringen

Korting %

2

3

3

5

4

8

5

10

6 of meer

12
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Poliskosten (voor de gehele pakketpolis, niet per
onderdeel)
Nieuwe pakketpolis

€ 7,50

Aan- en afmelden kenteken

€ 9,50

Prolongatiekosten

€ 0,50 (maand) € 0,75 (kwartaal ) € 1,00 (halfjaar)
€ 1,25 (jaar)

Genoemde bedragen zijn exclusief assurantiebelasting.

Hieronder hebben wij de belangrijkste voordelen per verzekering voor u op een rij gezet.

1. Woonhuis + Glas







Keuze uit standaard verzekerd bedrag: € 220.000,– en € 350.000,–. Hoger is mogelijk via
herbouwwaardemeter.
Garantie tegen onderverzekering tot verzekerd bedrag.
Standaard 10% overdekking.
Geen eigen risico bij stormschade indien dekking OPTIMAAL.
Er geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis voor waterschaden voor zowel ‘compleet’ als
OPTIMAAL.
Afkoop van hierboven genoemde eigen risico voor Woonhuis OPTIMAAL is mogelijk tegen een vast
bedrag.

2. Inboedel ( + Glas bij huurwoningen)










Keuze uit standaard verzekerd bedrag € 50.000,- en € 100.000,-. Hoger is mogelijk via
inboedelwaardemeter.
Garantie tegen onderverzekering tot verzekerd bedrag.
Standaard 10% overdekking.
Maximale vergoeding voor lijfsieraden is € 7.500,-.
Eigenaar-/huurdersbelang tot € 25.000,- standaard meeverzekerd.
Maximale vergoeding voor waardevolle bezittingen is € 20.000,-.
Verzekerd bedrag € 100.000,- of hoger:
- Eigen risico van € 100,- per gebeurtenis voor elke vorm van van buitenkomend onheil; geldt
uitsluitend voor OPTIMAAL dekking.
- Bij ‘compleet’ bedraagt het eigen risico € 100,- voor elke schade.
- Afkoop van eigen risico voor Inboedel OPTIMAAL is mogelijk tegen een vast bedrag.
Verzekerd bedrag tot € 50.000,-:
- Het eigen risico bedraagt bij ‘compleet’ dekking € 200,- voor elke schade.
- Bij OPTIMAAL geldt een eigen risico € 100,- voor elke schade.
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3. Kostbaarheden




Enkel mogelijk in combinatie met inboedelverzekering.
Biedt dekking waar ook ter wereld.
Biedt dekking voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van de verzekerde kostbaarheden,
bijvoorbeeld lijfsieraden, muziekinstrumenten en foto/filmapparatuur.

4. Buitenshuisdekking




Waardevolle bezittingen ( bijv. laptop, muziekinstrument, mobiele telefoon, golfuitrusting) ook
buitenshuis verzekerd vanaf € 5,- per maand als aanvulling op de OPTIMAAL dekking.
Goede aanvulling op de inboedelverzekering.
Keuze uit verzekerd bedrag € 3000,- of € 5000,- per gebeurtenis.

5. Recreatiewoning




Gelegen in Nederland.
Dekkingsniveau ‘compleet’ (zie voor uitleg pagina 1), ook met glas aan te vullen.
Ook indien incidenteel of permanent verhuurd, zowel opstal als inboedel.

6. Aansprakelijkheid particulier




Biedt dekking waar ook ter wereld..
Verzekerd bedrag: €1.250.000,- of € 2.500.000,- (bij compleet en OPTIMAAL dekking mogelijk).
Eigendom recreatiewoning in Europa en de verhuur van onroerend goed zijn verzekerd bij
OPTIMAAL-dekking.

7. Doorlopende reis- en annuleringsverzekering






OPTIMAAL dekking biedt 365 dagen aaneengesloten een verzekering zonder zorgen als u veel reist
binnen en buiten Europa.
Annulering van verzekering met OPTIMAAL dekking vergoedt 100% van de reissom als u de reis moet
afbreken.
Zelfs de annuleringskosten van een theater of concert worden vergoed bij de OPTIMAAL dekking.
Zakenreis is een mogelijkheid om als aanvullende dekking te kiezen.
Extra optie meeverzekeren samengestelde reis (wanneer u zelf u reis samenstelt, door bijvoorbeeld
apart de verschillende onderdelen als vlucht, accommodatie en huurauto te boeken, dan spreken we
van een samengestelde reis).
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8. Gezinsongevallen







Keuze uit drie pakketten met oplopende verzekerde bedragen bij blijvende invaliditeit.
Aanvulling mogelijk met op- en inzittendenverzekering.
Verhoogde uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit, compleet tot maximaal 225 %, OPTIMAAL
tot maximaal 350 %.
Eindleeftijd 70 jaar.
24-uurs werelddekking.
Maximum leeftijd bij acceptatie 60 jaar.

9. Persoonlijke ongevallen






Grote mate van flexibiliteit in samenstelling van de verzekering, voor iedereen een passend aanbod.
Verhoogde uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit, compleet tot maximaal 225 %, OPTIMAAL
tot maximaal 350 %.
24-uurs werelddekking.
€ 50.000,- max. te verzekeren bedrag bij overlijden en € 100.000,- max. voor blijvende invaliditeit.
Maximum leeftijd bij acceptatie 60 jaar.

10. Verkeersschade




De verkeersschadeverzekering vergoedt tot maximaal het verzekerde bedrag van alle materiële- en
letselschade die verzekerden lijden als op/inzittenden van een auto/motor, bus, tram of trein.
Ook de schade die verzekerden als voetganger of fietser lijden door een verkeersongeval met een
motorrijtuig wordt vergoed.
Alleen in combinatie met auto- of motorverzekering te sluiten.

11. Aanhangwagen



Voor de aanhangwagen voor particulier gebruik bijv. bagagewagen of paardentrailer.
Ruime dekking voor o.a. brand, diefstal, aanrijding en ander van buitenkomend onheil inclusief, maar
ook door eigen toedoen.

12. Rechtsbijstand
ARAG Rechtsbijstand
 Bij OPTIMAAL dekking heeft u recht op professionele rechtshulp bij o.a. mediation in geval van
de
scheiding, geschillen rondom een pleziervaartuig, een 2 woning in het buitenland en wachttijden.
 Dekkingslimiet bij compleet is € 25.000,-, bij OPTIMAAL is de dekkingslimiet € 50.000,-.
 Europa dekking bij compleet en werelddekking voor OPTIMAAL.
 Verkeersrechtsbijstand is inbegrepen.
 Flexpolis: eigen keuzemogelijkheid diverse dekkingen.
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13. Auto





De aanbieders van de autoverzekeringen zijn: ASR, Avéro Achmea, Delta Lloyd, REAAL en Nationale
Nederlanden.
e
Korting 2 gezinsauto mogelijk. Auto hoeft niet verzekerd te zijn bij dezelfde maatschappij.
Verlengde nieuwwaarderegeling mogelijk. Met de nieuwwaarde regeling krijgt u bij total loss of
diefstal het bedrag terug van de verzekeraar zodat u een soortgelijke nieuwe auto kunt kopen.
Pechhulp voor Nederland en Europa mogelijk.

14. Caravan
Delta Lloyd, Europeesche en Unigarant



Afhankelijk van de gekozen maatschappij kunt u een keuze maken uit 2,5 of 7 jaar nieuwwaarde.
Uitbreiding van de dekking met hagelschade is mogelijk.

15. Kampeerauto
Avéro Achmea, Europeesche en Unigarant



Afhankelijk van de gekozen maatschappij kunt u een keuze maken uit 1, 2, 3 of 5 jaar nieuwwaarde.
Aanschafwaardeis bij Europeesche en Unigarant ook mogelijk. Er kan gekozen worden voor 3 of 5
jaar.

16. Pleziervaartuigen
Avéro Achmea, Delta Lloyd, Unigarant



Afhankelijk van de gekozen maatschappij is de inboedel tot 30% gratis meeverzekerd.
Verzekeren op taxatiewaarde is mogelijk.

17. Oldtimer
Europeesche en Nationale Nederlanden
Europeesche




Dekking WA indien bouwjaar voor 1970
Geen beveiligingseis tot €25.000,Dekking voor alleen zomertijd periode mogelijk.

Nationale Nederlanden
 Verzekerd object vanaf 25 jaar oud.
e
 1 auto moet verzekerd zijn via DAK Volmacht.
 Bij reparatie door Schadegarant € 150,- korting op eigen risico.
 Hoger eigen risico mogelijk (tot € 850.-) tegen premiekorting.
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18. Motor
De aanbieders zijn Delta Lloyd, Europeesche, Nationale Nederlanden en Unigarant.

19. Bromfiets
Unigarant


Ook mogelijk brommobiel, snorfiets en oldtimer bromfiets.

20. Uitvaart
Monuta
 Geld, natura en diensten.
 Telt mee voor pakketkorting.
Bij de vorm geld/kapitaal keert de verzekeraar een geldbedrag uit aan de nabestaanden waarmee de uitvaart
verzorgd moet worden.
Bij de vorm natura wordt er een aantal standaard diensten verzekerd, zoals het werk van de uitvaartverzorger,
de kist, het rouwdrukwerk en de auto's. Het verzorgen van de uitvaart wordt uit handen van de nabestaanden
genomen.
DAK intermediairscollectief
Wij zijn aangesloten bij DAK intermediairscollectief. DAK Volmacht is een 100% dochter van DAK
intermediairscollectief. DAK is ruim 30 jaar een betrouwbare coöperatie zonder winstoogmerk. DAK richt zich
op de administratieve ondersteuning van aangesloten financieel adviseurs en het aanbieden van
verzekeringsproducten via diezelfde adviseur. Ons kantoor is lid van deze coöperatie. Om lid te kunnen
worden moeten we aan strenge eisen voldoen. Wij geven onafhankelijk advies en beschikken over de juiste
vakdiploma’s en vergunningen. DAK biedt geen verzekeringen rechtstreeks aan de consument aan. U kunt bij
hen niet terecht voor vragen of advies aangaande uw offerte of polis.
Disclaimer
Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend! Raadpleeg voor een volledige beschrijving van de
dekkingen altijd de geldende algemene - en bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering. Deze
voorwaarden kunt u opvragen bij uw adviseur of zijn te raadplegen via www.dak.nl.
Op www.dak.nl vindt u altijd de meest actuele versie van dit document. Door omstandigheden kunnen zaken
wijzigen in de voorwaarden of dekkingen. Raadpleeg altijd onze website of vraag uw adviseur of u over de
meest actuele informatie beschikt.
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