de Autoriteit

Dekking

ANWB Instap

Allianz Global Assistance

Route Mobiel

Centraal Beheer

Vervangend vervoer

Bij pakket Standaard/Compleet

Ja

Ja

Ja

Gedekt per kenteken

Op persoon

Ja

Ja

Ja

Ja, maar wel tegen eigen bijdrage
van €35 bij tanken verkeerde
brandstof

Ja

Ja

nee

ja, gescheiden product

Ja

Nee

Nee

Leeftijd van de auto

n.v.t.

12 jaar > € 20,- toeslag

> 4 jaar premie afhankelijk van
leeftijd voertuig. Afsluiten pechhulp
tot 15 jaar

> 3 jaar premie afhankelijk van
leeftijd voertuig

Standaard ook in woonplaats

nee

Nee

ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoe vaak per jaar recht op hulp

4x Gratis
- 5e keer: €50
- 6e keer: €75
- 7e keer: €100
- Daarna €150 per keer

- 7 keer
- 5 keer in woonplaats

- 7 keer
- 5 keer in woonplaats
- Daarna voor €120 per keer

Onbeperkt

Hoe vaak mag je het kenteken
wijzigen?

Max. bij 2 kentekens per jaar hulp.
Daarna alleen recht op sleutelhulp
a € 150,-

3 keer
Terug wijzigen naar eerder
verzekerd kenteken binnen 1 jaar
niet mogelijk

2 keer
Terug wijzigen naar eerder
verzekerd kenteken binnen 1 jaar
niet mogelijk

Geen info

35 minuten

35 minuten

45 minuten

Via Sociale Media

ma tm/ vrijdag tussen 9 en 17 uur

ma t/m vr tussen 8-18 uur en za.
tussen 9-17 uur. Bij calamiteiten
24/7.

Nee

vanaf 8 -9 za half 5

Nederland (vanaf)

€ 4,59

€ 3,75

€ 5,30

€ 3,23

Europa (vanaf)

€ 6,92

€ 5,85

€ 5,53

€ 4,50

Bij pech door eigen schuld (bijv.
tanken verkeerde brandstof)

Bedrijfswagens (zakelijk)

Reparatie ter plekke (indien
mogelijk)

Gemiddelde aanrijtijd

Tip: Exclusief woonplaats verzekering betekent dat je niet bent verzekerd bijvoorbeeld bij het niet
starten van je auto bij jou thuis.
Tip: Heb je een oude auto? Dan ben je meestal goedkoper uit bij een pechhulp aanbieder die
verzekerd op persoon.

