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Productinformatie voor de Adviseur 
 

PARTICULIERE AUTOVERZEKERING 

Productkenmerken 
 
De Particuliere autoverzekering is voor:  
 Schade door de auto: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). 
 Schade aan de auto: Beperkt Casco en Volledig Casco.  
 Inclusief: Hulpverlening na een ongeval.  

 
Daarnaast bieden we aanvullende dekkingen:  
 Schadeverzekering voor Inzittenden 
 Pechhulp 
 Uitbreiding nieuwwaarde regeling naar 3 jaar 
 Uitbreiding aanschafwaarde regeling naar 3 jaar 
 Hond aan boord 
 Vrije reparatiekeuze 

Met auto bedoelen wij de particulier gebruikte auto waarvan het kenteken op de polis staat; of de 
vervangende auto die de verzekeringnemer gebruikt zolang zijn eigen auto voor reparatie of 
onderhoud buiten gebruik is. 

De autoverzekering heeft voor de WA dekking een verzekerde som van € 2.500.000 voor materiële 
schade en € 6.100.000 voor letselschade.  

Voor een volledig overzicht van de productkenmerken, de verzekeringsvoorwaarden en de 
verzekeringskaart verwijzen wij naar de website www.rhion.nl 

Voor wie is het product bedoeld? 
De doelgroep van dit product zijn particulieren die hun eigen auto willen verzekeren.  
Het product is bestemd voor:  
 eigenaren en houders van een auto 
 die zich tegen de financiële gevolgen van schade aan en met hun auto willen beschermen. 

Voor wie is het product niet bedoeld? 
Het product is niet geschikt voor iedereen die niet voldoet aan de criteria zoals genoemd bij punt “voor 
wie is het product bedoeld”. Het product is niet bedoeld voor zakelijke auto’s.  

Wijze van distributie 
rhion biedt verzekeringen niet rechtstreeks aan. De producten worden altijd gedistribueerd via 
gevolmachtigden. De gevolmachtigden stellen wij in staat het product goed te adviseren door middel 
van het beschikbaar stellen van de productinformatie adviseur, productbeschrijving voor de inrichting, 
acceptatie- en schaderichtlijnen, de verzekeringsvoorwaarden en tarieven.  

Kosten  
We rekenen geen andere kosten dan de premie.  
Er zijn geen toeslagen voor betaling per maand of per kwartaal.  
 

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat deze informatie juist is. Het is echter mogelijk dat de informatie niet volledig en/of accuraat is. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.  
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