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Personenautoverzekeringen van Turien & Co. Assuradeuren
Turien & Co. is al jaren actief op de Nederlandse markt voor motorrijtuigen. Vanuit deze ervaring heeft Turien & Co.
een geheel eigen visie ontwikkeld ten aanzien van autoverzekeringen. Deze aanpak is de afgelopen jaren bijzonder
succesvol gebleken en daar profiteert u als klant van!
U hebt bij Turien & Co. de keuze uit drie pakketten: Primair, Prima en Premium Auto Polis. Zo kunt u de verzekering
kiezen die het beste bij uw situatie past.

De Primair Auto Polis
De Primair Auto Polis is een autoverzekering waarbij u bewust de keuze maakt voor een scherpe premie, met een
minder uitgebreide dekking dan onze andere autoverzekeringen. Op onze goede service kunt u natuurlijk altijd
rekenen!

De Prima Auto Polis
De Prima Auto Polis kenmerkt zich door een uitgebreide dekking en de goede prijs/kwaliteit verhouding.

De Premium Auto Polis
Bij de Premium Auto Polis worden uitstekende polisvoorwaarden gecombineerd met een aantrekkelijke vaste premie. Hebt u een schade geclaimd? Dan blijft de premie gelijk.
De Premium Auto Polis is speciaal ontwikkeld voor bijzondere auto’s vanaf e 80.000,- die niet ouder zijn dan vijf
jaar. Voor deze verzekering geldt een minimale leeftijd van 35 jaar en er mogen vijf jaar voorafgaand aan de
ingangsdatum geen schuldschaden en/of totaal verlies door diefstal zijn voorgevallen.

Overige autoverzekeringen
Naast deze lijn bieden wij ook een uitstekende klassieker verzekering en een verzekering voor bestelauto’s. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar uw assurantieadviseur of naar onze website www.turien.nl.

Verschillen Primair, Prima en Premium Auto Polis
Primair Auto Polis

Prima Auto Polis

Premium Auto Polis

Productlijn

Competitive

Best-in-class

Excellent

WA dekking
(materieel)

e

WA dekking
(letsel)

e

B/M-ladder

Ja, maximaal 75%
B/M-korting

Ja, maximaal 75%
B/M-korting

N.v.t. vaste premie

Extra korting Groene
labels (A- & B-label)

Ja, 10%

Ja, 10%

N.v.t.

Korting op tweede
gezinsauto

Ja

Ja

Ja, in combinatie met een
Primair of Prima Auto Polis

Nieuwwaarderegeling

12 maanden nieuwwaarde
ten behoeve van de eerste
eigenaar, tot maximaal
e 80.000,- nieuwwaarde

24 maanden nieuwwaarde 36 maanden nieuwwaarten behoeve van de eerste deregeling zonder bepereigenaar, tot maximaal
king
e 200.000,- nieuwwaarde.
Uit te breiden tot 36 maanden tegen 10% premie
toeslag casco

Aanschafwaarderegeling

N.v.t.

24 maanden aanschafwaarde-regeling, uit te
breiden tot 36 maanden
tegen 10% premietoeslag
casco

36 maanden
aanschafwaarde-regeling

No-claimbeschermer
(optioneel)

N.v.t.

Additionele premie:
e 65,- WA + Casco
e 35,- WA (+ Mini casco)

Vaste premie
dus n.v.t.

2.500.000,-

e

5.000.000,-

e

5.000.000,-

5.000.000,-

e

5.000.000,-

e

5.000.000,-

Eigen risico’s
De Primair Auto Polis kent een vast eigen risico van e 250,-. Indien u bij schade naar een van onze aangesloten
reparateurs gaat wordt dit eigen risico verminderd met e 135,-.
Het standaard eigen risico van de Prima Auto Polis is e 135,- en is niet van toepassing als u uw reparatie uitvoert
bij een van onze aangesloten reparateurs. Als vrijwillig eigen risico kan bij de Prima Auto Polis gekozen worden
uit: e 225,-, e 340,-, e 450,- en e 680,-.
Het eigen risico van de Premium Auto Polis bedraagt 0,5% van de verzekerde waarde met een minimum van
e 500,-. Het eigen risico geldt voor alle schadegebeurtenissen, dus ook bij ruitschaden. Voor schade
veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 35 jaar geldt een extra eigen risico van e 2.000,-.

Aanvullende dekkingen
Wij bieden de volgende aantrekkelijke aanvullende dekkingen:
•
•
•
•
•
•
•

Ongevallenverzekering inzittenden
Schadeverzekering voor inzittenden
Verhaalsrechtsbijstand
Rechtsbijstand WA (+ Mini casco)
Rechtsbijstand WA + Casco
No-claimbeschermer WA (+ Mini casco)
No-claimbeschermer WA + Casco

De Ongevallenverzekering inzittenden keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van
een ongeval. De dekking geldt voor de bestuurder en voor de passagiers. De Schadeverzekering inzittenden is een
extra dekking die de gevolgschade voor de bestuurder en passagiers dekt. De dekking omvat zowel letselschade als
schade aan bezittingen van de bestuurder of passagiers en gevolgschade.
Daarnaast kan bij de Prima Auto Polis een no-claimbeschermer afgesloten worden. Hiermee bent u verzekerd van
uw huidige positie op de bonus-malus-ladder als u één niet-verhaalbare autoschade claimt per jaar. U blijft dus op
dezelfde trede staan als voor de schade en dit betekent dat u het volgende verzekeringsjaar daardoor niet méér
premie gaat betalen.
Verder bestaat de mogelijkheid om een Verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt het
verhalen van schade op aansprakelijke derden. De Rechtsbijstandverzekering biedt ook dekking voor onder andere
geschillen met een reparateur.

Overige verzekeringen
Turien & Co. biedt naast autoverzekeringen ook andere particuliere schadeverzekeringen aan voor uzelf, uw gezin of
uw bedrijf. U kunt in veel gevallen 8% pakketkorting krijgen op uw verzekeringen.

Turien & Co. Assuradeuren
Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, is één van Nederlands oudste en grootste assuradeuren.
Via professionele assurantieadviseurs biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket van verzekeringsoplossingen op
schade-, zorg- en inkomensgebied aan particulieren en zakelijke relaties. Turien & Co. heeft reeds jaren een relatie
met gerenommeerde verzekeraars, te weten Zurich, Hiscox, Europeesche, DAS, Avéro Achmea, VGZ, De Goudse en
Nationale-Nederlanden.

040100040160110

Wilt u meer weten over de verzekeringen van Turien & Co.? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of
bezoek www.turien.nl. Vraag uw assurantieadviseur tevens naar onze andere verzekeringsoplossingen.

