
OPEL FINANCIAL SERVICESOPEL FINANCIAL SERVICES

TOTAL LOSS
BINNEN 5 JAAR?

DIRECT EEN
NIEUWE OPEL.

OPEL AUTOVERZEKERING

Welke verzekering u ook kiest, bij Opel Verzekeringen profiteert  
u van de volgende voordelen:

• Uw Opel dealer als aanspreekpunt 
• Tot 5 jaar nieuwwaarderegeling of occasionwaarderegeling
• Herstel conform fabrieksinstructies met behoud van  
 fabrieksgarantie
• Reparatie met originele onderdelen en 4 jaar garantie 
 op reparaties
• No-claim korting oplopend tot 85%
• Zelf geen no-claim opgebouwd door bijvoorbeeld 
 auto van de zaak? Geen probleem! Ook hiervoor bieden we  
 interessante oplossingen
• Geen eigen risico (afhankelijk van de gekozen dekking)
• Gratis vervangend vervoer bij reparatie

Met de Opel autoverzekering sluit u als Opel rijder een  
autoverzekering af die volledig aansluit bij uw behoeften  
en dat tegen een zeer aantrekkelijke premie!

TOT 5 JAAR NIEUWWAARDEREGELING 
OF OCCASIONWAARDEREGELING. 
Diefstal of total loss van uw auto is nooit helemaal uit te sluiten.  
Ook in dát geval zit u goed met de Opel autoverzekering.  
Afhankelijk van de gekozen dekking kunt u namelijk een gelijk- 
waardige auto uitzoeken bij uw Opel dealer.

Ga voor uw ideale autoverzekering naar opel.nl of informeer  
naar de mogelijkheden bij één van onze verkoopadviseurs.

WIE KAN UW OPEL BETER 
VERZEKEREN DAN OPEL?

DE VOORDELEN VAN  
OPEL VERZEKERINGEN

Opel Autoverzekering wordt uitgevoerd door N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij 
IBAN: NL29 RABO 0380 2088 81 - Handelsregister 10019550 - WFT-vergunningnummer 12000483



WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA)
• Wettelijk verplicht
•  Biedt dekking voor schade die u met uw auto  

aan anderen toebrengt

BEPERKT CASCO
Verzekerd tegen:
– diefstal
– ruitschade
– brand-, storm- en hagelschade
– schade na aanrijding dier
– schade door natuurrampen

VOLLEDIG CASCO
Verzekerd tegen:
– alle schades uit de beperkt casco dekking  
– eigen schade door een aanrijding of vandalisme 

VOLLEDIG CASCO BUDGET
• 1 jaar nieuwwaarde en occasionwaarde

VOLLEDIG CASCO BASIS
• 3 jaar nieuwwaarde en occasionwaarde
• Geen eigen risico binnen het netwerk

VOLLEDIG CASCO PLUS
• 5 jaar nieuwwaarde en occasionwaarde
• Geen eigen risico binnen het netwerk

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VOLLEDIG 

CASCO BUDGET

NIEUWWAARDE

OCCASION- 
WAARDE

VERVANGEND 
VERVOER

EIGEN RISICO
BINNEN  
HET NETWERK

EIGEN RISICO
BUITEN  
HET NETWERK

BEPERKT  
CASCO

VOLLEDIG  
CASCO BASIS

VOLLEDIG  
CASCO PLUS

Niet beschikbaar 1 jaar

1 jaar
(max. 84 maanden oud 

op het moment van schade)

3 jaar

3 jaar
(max. 84 maanden oud 

op het moment van schade)

3 jaar
(max. 84 maanden oud 

op het moment van schade)

10 dagen 5 dagen 15 dagen 30 dagen

Geen Geen Geen

5 jaar

5 jaar
(max. 96 maanden oud 

op het moment van schade)

Ruitreparatie € 0
Ruitvervanging € 175

Carrosserie € 350

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175

Carrosserie € 500

Ruitreparatie € 125
Ruitvervanging € 250

Carrosserie € 750

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175

Carrosserie € 500

Ruitreparatie € 75
Ruitvervanging € 175

Carrosserie € 500

DEKKINGSKAART

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
Aanvullend verzekerd:
– alle vervoerde spullen
– materiële gevolgschade in geval van letsel
– kosten van geneeskundige behandeling
–  u en inwonende gezinsleden zijn ook verzekerd  

wanneer u zich in een andere auto bevindt

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
•  Met een Ongevallenverzekering voor Inzittenden krijgen  

u en uw passagier(s) een bedrag uitgekeerd bij blijvende 
invaliditeit of overlijden als gevolg van de aanrijding

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
•  De rechtsbijstand verhaalt de schade aan de auto op  

de tegenpartij 
•  U ontvangt juridische bijstand in strafzaken  

(bijvoorbeeld bij invordering rijbewijs)


