Kies & Sluit
Het Kies & Sluit Schadeverzekeringspakket van Acura
kenmerkt zich door gemak. Postcode en huisnummer alleen
zijn bepalend voor de premiestelling van een volledig
schadeverzekeringspakket. Dit maakt het pakket toegankelijk voor de consument en efficiënt in de
behandeling.

Onderdelen van dit handboek:
1) Premie tools
2) Verzekeringen binnen het pakket
3) Woonhuis
4) Inboedelverzekering
5) Aansprakelijkheidsverzekering
6) Gezinsongevallenverzekering
7) Doorlopende reisverzekering
8) Rechtsbijstandsverzekering
9) De polis
10) Provisie en tekencommissie

1) Premie tools
De premies voor het Kies&Sluit pakket zijn op drie verschillende manieren te berekenen:
1. Via het extranet
Het betreffen hier netto premies. Voor premies op jaarbasis wordt 5% korting berekend.
Jaarlijks dienen de premies van alle dekkingen te worden geïndexeerd conform de algemene
voorwaarden.

2) Verzekeringen binnen het pakket
Het pakket bestaat uit de volgende verzekeringen voor:
 Woonhuisverzekering
 Inboedelverzekering
 Aansprakelijkheidsverzekering particulier
 Gezinsongevallenverzekering
 Doorlopende reisverzekering
 Rechtsbijstandsverzekering (voor deze verzekering dient u als gevolmachtigde zelf afspraken te
maken met uw rechtsbijstandsvolmachtgever)

3) Woonhuis
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag voor het woonhuis is op basis van premier risque (onderverzekering geldt niet,
uitkering geschied op basis van het vooraf afgesproken maximum verzekerde bedrag). In dit geval een
maximum van €1.000.000,00. Er geldt een garantie tegen onderverzekering tot dit bedrag. Woonhuizen
met een hogere herbouwwaarde zullen niet worden geoffreerd.
In een aantal gevallen geeft de premietool de indicatie ‘inspectie vereist’ mee. In dat geval kunt u via
Cyclomedia/GoogleMaps het woonhuis visueel bekijken om te beoordelen of de herbouwwaarde niet boven
de €1.000.000,- kan uitkomen.
Dekking
De voorwaarden woonhuis FNWH1803KK zijn van toepassing. Hierbinnen geldt dat de dekking inclusief
glas, funderingen en antennes is. De ‘totaaldekking’ is van toepassing, tenzij onderdelen van het object
aanleiding geven deze tegen een andere dekking te verzekeren. U kunt de dekking van deze onderdelen
(bijvoorbeeld een schuur) tegen uitgebreidere of brand/storm condities beperken.
Premiebepalende componenten
De premie wordt alleen bepaald op basis van postcode/huisnummer. Bouwaard is een premiebepalend
component. Wel geldt dat in het acceptatietraject huizen met rietgedekte daken of huizen waar
bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden niet automatisch geaccepteerd kunnen worden.
Eigen risico
Er geldt een standaard eigen risico van €150,00. Voor schade veroorzaakt door storm geldt een eigen risico
van 2‰ van het verzekerd bedrag met een minimum van €225,00 en een maximum van €450,00 per
gebeurtenis.

4) Inboedelverzekering
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag voor de inboedel is op basis van premier risque en bedraagt €250.000,-. Er geldt een
garantie tegen onderverzekering tot dit bedrag.
Dekking
De voorwaarden inboedel FNIN1802KK zijn van toepassing. Hierbinnen geldt dat de dekking inclusief glas
is. De ‘totaaldekking’ is van toepassing tenzij onderdelen van het object aanleiding geven deze tegen een
andere dekking te verzekeren. U kunt de dekking van deze onderdelen (bijvoorbeeld een schuur) tegen
uitgebreide of brand/storm condities beperken.
Premiebepalende componenten
De premie wordt alleen bepaald op basis van postcode/huisnummer. De bouwaard is premiebepalend
component. Wel geldt dat in het acceptatietraject inboedels in huizen met rietgedekte daken of huizen
waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden niet automatisch geaccepteerd kunnen worden.
Eigen risico
Er geldt een standaard eigen risico van €150,00. Voor schade veroorzaakt door storm geldt een eigen risico
van €225,00.
De volgende maxima gelden voor specifieke onderdelen van de inboedel.
 Lijfsieraden tot maximaal €6.000,-;
 Audiovisuele en computerapparatuur tot maximaal €15.000,-;
 Bijzondere bezittingen tot maximaal €15.000,-;
 Huurders- en eigenaarsbelang tot maximaal €7.000,-.
Deze maxima gelden voor alle verzekerde gevaren. Bij de traditionele inboedelverzekering geldt de
maximering voor lijfsieraden meestal uitsluitend voor het diefstalrisico. In het Kies&Sluit pakket worden
deze maxima als zogenaamde premier risque bedragen beschouwd. Dat wil zeggen dat eventuele schade

aan deze objecten tot het verzekerd maximum wordt vergoed, ongeacht de eventuele meerwaarde.
Binnen deze onderdelen van de inboedel wordt dus bij een gedeeltelijke schade geen onderverzekering
toegepast, maar er wordt niet meer vergoed dan het maximum. Indien u meer dan bovengenoemde
maxima wilt verzekeren kan dit via een separate dekking.
Hiervoor gelden de volgende tarieven:
 Lijfsieraden boven het maximum 0,54‰ per maand;
 Audiovisuele en computerapparatuur boven het maximum 0,54‰ per maand;
 Bijzondere bezittingen boven het maximum 0,54‰ per maand;
 Huurders- en eigenaarsbelang boven het maximum 0,05‰ per maand.

5) Aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP)
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag voor de AVP is €2.500.000,-.
Dekking
De voorwaarden AVP Kies&Sluit FNAP1801KK zijn van toepassing. Hierbinnen zijn verzekerd alle leden die
conform de voorwaarden tot het gezin horen, alsmede een aantal gedefinieerde belanghebbenden. U of
uw cliënt hoeft wijzigingen in de gezinssamenstelling dan ook niet door te geven.
Aanvullende dekking
Aanvullend is het mogelijk om het jagersrisico en de aansprakelijkheid onroerende zaken mee te
verzekeren. Deze zitten qua premiestelling niet standaard in de faciliteiten.
De premies zijn als volgt:
 Jagersrisico
Tariefbepaling:
Minimum premie:

Verzekerd bedrag
Geen

Verzekerd bedrag
€1.000.000,€1.250.000,€2.500.000,-

Promillage
0,17
0,15
0,13

 Onroerend goed
Premiebasis:
Verzekerd bedrag onroerend goed
Minimum premie:
Geen
Verzekerd bedrag
€250.000,€500.000,€1.000.000,-

Promillage
0,17
0,15
0,13

Eigen risico
Er geldt geen eigen risico.

6) Gezinsongevallenverzekering
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag voor de gezinsongevallen bedraagt €5.000,- voor de rubriek A en €50.000,- voor
rubriek B.
Dekking
De voorwaarden ongevallen Kies&Sluit FNON1101KK zijn van toepassing. Hierbinnen zijn verzekerd alle
leden die conform de voorwaarden tot het gezin horen, evenals een aantal gedefinieerde
belanghebbenden. U of uw cliënt hoeft wijzigingen in de gezinssamenstelling dan ook niet door te geven.
Er is standaard sprake van progressieve stijging in geval van blijvende invaliditeit.
De aanvullende dekkingen ‘ongevallen inzittenden, motoropzittenden en tandheelkundige kosten zijn
standaard meeverzekerd. Hierbinnen zijn verzekerd alle leden die conform de voorwaarden tot het gezin
behoren, evenals een aantal gedefinieerde belanghebbende. U of uw cliënt hoeft wijzigingen in de
gezinssamenstelling dan ook niet door te geven.

7) Doorlopende reisverzekering
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag voor de doorlopende reisverzekering is conform de voorwaarden.
Dekking
De voorwaarden doorlopende reis Kies&Sluit FNDR1801KK zijn van toepassing. Hierbinnen zijn verzekerd
alle leden die conform de voorwaarden tot het gezin behoren, evenals een aantal gedefinieerde
belanghebbenden. U of uw cliënt hoeft wijzigingen in de gezinssamenstellingen dan ook niet door te
geven. Er is standaard sprake van een comfortdekking en de garantie annulering.
Assurantiebelasting
De assurantiebelasting dient over deze geïntegreerde premie als volgt te worden toegepast: 51,5% van de
premie is belast, 48,5% derhalve niet.

8) Rechtsbijstandsverzekering
Voor deze verzekering kunt u zelf afspraken met uw rechtsbijstandsvolmachtgever. DAS en ARAG hebben
ervaring met dit product.

9) De polis
De polis bestaat uit:
- Het polisblad waarin alle van toepassing zijnde verzekeringen zijn genoemd en waarin de
contractgegevens zijn vermeld (ingangsdatum, contractduur, premietermijn e.d.).
- De algemene voorwaarden die op elke polis van toepassing zijn Algemene Voorwaarden
Particulieren Kies&Sluit (FNAV1101KK).
- De bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op de verzekerde onderdelen zoals benoemd.

10) Provisie en tekencommissie
Binnen het Kies&Sluit pakket bent u als gevolmachtigde en als intermediair vrij om uw provisie,
tekencommissie of vaste vergoeding vast te stellen. In de webtool zal de netto premie (premie exclusief
provisie en tekencommissie) equivalent worden verhoogd. Uiteraard vragen wij u beloning zodanig te
stellen dat zij door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als passend beoordeeld kan worden.

