Bel voor meer informatie en advies 023

- 525 03 11

Pakketvergelijker verzekeringspakketten DefensiePolis:
* DefensiePakket (DP) voor de militair
* BurgerPakket (BP) voor burgerpersoneel van Defensie, exmilitairen, veteranen, militaire studenten en gezinsleden van
(ex-)militairen.
Bij verschil tussen dit overzicht en de polisvoorwaarden gaan de polisvoorwaarden voor.
Vakbondleden krijgen 5% extra korting op de berekende pakketpremie; deze korting wordt
verleend door Defensiepolis en is al verwerkt in de premie doch staat niet op het polisblad
of de offerte.

INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN
OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN

BP

DP

Dekking tegen alle plotselinge onvoorziene gebeurtenissen met een eigen risico van €.50,-- per gebeurtenis





Verzekerde som maximaal €.250.000,-- voor de inboedel en €.750.000,-- voor de opstal inclusief glas





Geen onderverzekering mogelijk;; het invullen van waardemeters is niet nodig





Lijfsieraden zijn verzekerd tot maximaal €.6.000,-- per gebeurtenis, ongeacht de gedekte schadeoorzaak (aanvullende
verzekering tot maximaal €.25.000,-- is mogelijk)





Audio, sisuele- en computerapparatuur is verzekerd tot maximaal €.12.000,-- per gebeurtenis





Bijzondere bezittingen zoals verzamelingen zijn verzekerd tot maximaal €.15.000,-- per gebeurtenis





Huuders- of eigenaarsbelang is verzekerd tot maximaal €.7.000,-- per gebeurtenis (verhoging tot €.60.000,-- mog.)





Andere roerende zaken. Zoals zakelijke eigendommen, zaken van een vereniging e.d. verzekerd tot €.10.000,--





De legeringskamer, legertent, compound, hut e.d. wordt tot de woning gerekend



Diefstal of vermissing zonder sporen van braak uit de legeringskamer is gedekt, mits aangifte bij de KMAR



De verzekering blijft van kracht bij gemeubileerd verhuur tijdens uitzending naar het buitenland



BP = Burger pakket
DP = Defensie pakket

BP

DP

Dekking voor alle plotselinge van buiten komende onheilen, als de verzekerde zaken zich BUITEN DE WONING bevinden





Een eigen risico van € 50,-- per gebeurtenis





Dekkinggebied: de gehele wereld





Niet van toepassing tijdens de uitzending van de militair





Vergoeding volgens de nieuwwaarderegeling





Geldt uitsluitend voor zaken, die bedoeld zijn om buitenhuis te gebruiken en wel voor vijf categorien





Hobby- en sportartikelen Maximaal €..5.000,-- Per object maximaal €.1.500,--





Sieraden Maximaal €.10.000,-- Per object maximaal €.2.500,--





Muziekinstrumenten Maximaal €.10.000,-- Per object maximaal €.2.500,--





Computerapparatuur Maximaal €..2.500,-- Per object maximaal €.2.500,--





Foto- en videoapparatuur Maximaal €.7.000,-- Per object maximaal €.2.000,--





Diefstal uit voertuigen is uitgesloten van de dekking





BUITENHUISDEKKING

AANSPRAKELIJKHEID
Gezinsdekking altijd van toepassing

BP DP


Dekking blijft gehandhaafd ook bij langer verblijf in het buitenland in opdracht van defensie




Geen eigen risico





Aansprakelijkheid verzekerd tot €.2.000.000,--





De aansprakelijkheid van verzekerde voor de eigen woning blijft gedekt tijdens uitzending



Werelddekking is van toepassing, ook tijdens uitzending en verblijf op de Ned. Antillen



Op de overzeese gebiedsdelen is naast de wettelijke aansprakelijkheid de aansprakelijkheid verzekerd cf plaatselijk gebruik



BP

DP

Geen eigen bijdrage





Verkeersdekking geldig in heel Europa





Als consument heeft u ook dekking voor geschillen over burenrecht, met de overheid, over erfrecht en familierecht.
Meeverzekerd is de rubriek wonen en inkomen, waaronder verzekerd is arbeidsrecht, pensioenrecht en tuchtrecht





RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Meeverzekerd zijn zaken welke vallen onder het Militair recht en het Militair strafrecht



BP

DP

Altijd werelddekking





Altijd inclusief geneeskundige kosten, ongevallen en wintersprot





Alleen eigen risico voor bagageschade’€ 50,-- per persoon per reis





Dekking voor annuleringkosten € 5.000,-- per reis, voor alle onvoorziene bijzondere omstandigheden





DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGVERZEKERING

Van kracht gedurende een aangesloten termijn, welke gelijk is aan de uitzendduur of vaartermijn (maximaal 1 jaar)



Gedwongen terugreis i.v.m. familieomstandigheden alsmede bij terugkeer in opdracht van MINDEF



Uitkering bij overlijden € 10.000,-- ; indien een kind € 5.000,--





Uitkering bij blijvende invaliditeit maximaal €.100.000,-- en voor een kind maximaal €.50.000,-- volgens gliedertax





Bagage verzekerd tot maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis per persoon (€ 5.000,-- per polis)





BP

DP

Dekking voor verzekeringnemer en alle gezinsleden





Rubriek A (overlijden door ongeval): €.10.000,-- ; voor kinderen €.5.000,--





Rubriek B (blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval): €.100.000,-- , voor kinderen €.50.000,-- volgens Gliederttax





Progressieve dekking voor Rubriek B (de uitkering bedraagt max. 225% van het verzekerde bedrag)





Er geldt geen eindleeftijd





ONGEVALLENVERZEKERING

Ook van kracht tijdens uitzending voor vredesmissies en militaire operaties



Gevaarlijke sporten zijn automatisch meeverzekerd



Gratis uitzendcertificaat bij het basis DefensiePakket ad €.3.000,-- bij overlijden en €.6.000,-- maximaal bij
arbeidsongeschiktheid (uitkering volgens Gliedertax)



BP

DP

Keuze tussen W.A.,WA / Beperkt Casco of WA / Volledig Casco





Eigen risico standaard voor cascoschade €.150,-- ; optioneel €.0,00, €.275,-- of €.400,--





AUTOVERZEKERING

2e auto verzekeren met dezelfde noclaim als de eerste mogelijk
Cascodekking 6 maanden nieuwwaarde/aanschafwaarde




Cascodekking 3 jaar nieuwwaarde/aanschafwaarde




Optie: dekking voor verhaalsbijstand





Optie: schadeverzekering inzittenden





Optie: ongevallenverzekering inzittenden





BP

DP

Keuze tussen W.A.,WA / Beperkt Casco of WA / Volledig Casco





Eigen risico standaard bij aanvang voor cascoschade €.150,--





Eigen risico volgende jaren volgens onderstaande tabel





MOTORVERZEKERING

Aantal schades in
de laatste 3 jaar

0 schadevrije
jaren

1 schadevrije
jaren

2 schadevrije
jaren

3 schadevrije
jaren

0

€ 150

€ 100

€ 75

€0

1

€ 300

€ 300

€ 300

€ 150

2

€ 600

€ 600

€ 600

€ 600

3

€ 1200

€ 1200

€ 1200

€ 1200

2e motor verzekeren met dezelfde noclaim als de eerste mogelijk
Cascodekking 6 maanden nieuwwaarde/aanschafwaarde




Cascodekking 3 jaar nieuwwaarde/aanschafwaarde



Optie : dekking voor verhaalsbijstand





Optie: schadeverzekering inzittenden





Optie: ongevallenverzekering inzittenden





