Overzicht verschillen tussen het
WoonZekerPakket en de Woonverzekering.
In de tabel hieronder vindt u de verschillen tussen het WoonZekerPakket en Woonverzekering. In de brief en de
polis die u ontvangen heeft ziet u welke dekkingen u had en daarvoor in de plaats heeft gekregen.
Heeft u vragen? Kijk dan op ing.nl/verzekeren of neem contact met ons op via 020 22 888 88.
ING WoonZekerPakket
Uw verzekering heette ING WoonZekerPakket

ING Woonverzekering
Uw verzekering heet nu ING Woonverzekering

Inboedelverzekering (Algemeen)
Was
Indexering premie
Uw premie werd jaarlijks automatisch aangepast
aan de hand van het laatste indexcijfer voor
woninginboedels dat door het Centraal Bureau voor
de Statistiek is vastgesteld.

Wordt
De automatische aanpassing van de premie is nu
komen te vervallen.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag voor uw inboedel was
afhankelijk van de opgegeven waarde van uw
inboedel

Het verzekerde bedrag wordt standaard maximaal
€ 100.000.

Eigen risico huurdersbelang
Het eigen risico bij het huurdersbelang buitenshuis
bedroeg € 65.

Dit eigen risico is nu € 100.

Zakelijke inventaris
Onder de verzekerde inboedel vielen ook gereedschappen, materiaal en kleding voor de uitoefening
van een beroep in loondienst.

Dit valt nu niet meer onder de dekking van deze
particuliere schadeverzekering.

Vergoedingen
Schades werden maximaal vergoed voor:
•
Tuinaanleg: € 4.600
•
Geld / waardepapier: € 230
•
Huisvesting / voeding: € 4.600
•
Vervoer / opslag: € 4.600
•
Zaken van derden: € 4.600
•
Gehuurde woning / huurdersbelang: € 4.600
•
Aanhangwagens / vaartuigen: € 900

Deze zijn nu maximaal verzekerd voor:
•
Tuinaanleg: € 5.000
•
Geld / waardepapier: € 250
•
Huisvesting / voeding: € 5.000
•
Vervoer / opslag: € 5.000
•
Zaken van derden: € 5.000
•
Gehuurde woning / huurdersbelang: € 5.000
•
Aanhangwagens / vaartuigen: € 1.000

Diefstal uit kelderbox
Diefstal uit en vandalisme in de kelderbox na inbraak is gedekt tot maximaal € 230.
Diefstal uit auto
Na inbraak is diefstal uit uw auto gedekt tot € 230.
Lijfsieraden
Uw lijfsieraden waren standaard voor diefstal
verzekerd tot een bedrag € 2.275.

Dit bedrag is nu maximaal € 250.

Dit bedrag is nu maximaal € 250.
Dit is nu standaard maximaal € 5.000.

Computerapparatuur
Uw computer- en audiovisuele apparatuur waren
standaard voor diefstal verzekerd tot een bedrag
van € 4.600.

Dit is nu standaard maximaal € 7.500 en € 5.000
voor de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Inboedel Plus

Inboedel Basis

Uw inboedeldekking heette de ING Inboedelverzekering Uw inboedeldekking heet nu de ING Inboedelverzekering
Plus.
Basis.
Eigen risco
Inboedelverzekering Plus: Uw eigen risico was € 110
vanaf de 2e schade binnen 3 jaar.
Dekkingsgebied Europa
Het dekkingsgebied Europa was niet verzekerd.

Inboedel Super

Uw standaard eigen risico wordt € 100 per gebeurtenis.

Dekkingsgebied Europa is nu wel tijdelijk verzekerd tegen
brand, brandblussing, schroeien, blikseminslag, inductie /
overspanning, ontploffing en luchtverkeer. Onder ‘tijdelijk’
verstaan we maximaal drie maanden, waarna uw
inboedel naar de woning op uw polis wordt (terug)
gebracht.
Inboedel Allrisk

Uw inboedeldekking heette de ING Inboedelverzekering Uw inboedeldekking heet nu de ING Inboedelverzekering
Super.
Allrisk.
Eigen risico
Uw eigen risico was € 110 bij zogenaamde ‘allrisk’
schades en vanaf de 2e schade binnen 3 jaar een extra
eigen risico van € 110 per schade.
Val en stootschades
Val- en stootschades aan smartphones, tablets en
laptops vergoedden wij.
Schade aan brillen en door huisdieren
Schade veroorzaakt door huisdieren vergoedden wij
niet.

Uw standaard eigen risico wordt € 100 per gebeurtenis.

Nu vergoeden we deze schade niet meer. U blijft uiteraard wel verzekerd voor onder meer diefstal, brand en
waterschade.
Deze vergoeden wij nu wel.

Kostbaarhedenverzekering

Met de kostbaarhedenverzekering waren uw
kostbaarheden (sieraden, computer-, audiovisuele
apparatuur, bont en muziekinstrumenten) in Nederland
‘allrisk’ verzekerd tot het bedrag dat op uw polis vermeld
stond.

Deze verzekering kennen we niet meer in deze vorm. Kijk
op uw polis of uw kostbaarheden verzekerd zijn in uw
inboedelverzekering of in de kostbaarhedenuitbreiding.
Let op! Bondjassen en muziekinstrumenten zijn niet
meer verzekerd op de kostbaarhedenuitbreiding.

PC Verzekering

PC Verzekering
Met de PC Verzekering was uw computerapparatuur
binnenshuis ‘allrisk’ verzekerd tot een bedrag dat op uw
polis vermeld stond.

Deze verzekering kennen we niet meer in deze vorm. Kijk
op uw polis of uw kostbaarheden verzekerd zijn in uw
inboedelverzekering of in de kostbaarhedenuitbreiding.

Opstalverzekering (Algemeen)
Was

Wordt

Indexatie premie
Uw premie werd jaarlijks automatisch aangepast aan
de hand van het laatste indexcijfer voor bouwkosten dat
door het Centraal Bureau voor de Statistiek is vastgesteld.

De automatische aanpassing van de premie is nu
komen te vervallen.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag voor uw opstal was afhankelijk van Het verzekerde bedrag wordt maximaal standaard
de opgegeven herbouwwaarde.
€ 600.000.
Eigen risico
U had een eigen risico van € 0.

U krijgt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.

Opstal en appartement
Mogelijk had u deze opstalverzekering voor bijvoorbeeld
uw badkamer of keuken naast die van uw Vereniging van
Eigenaren.

Hier is geen specifieke dekking meer voor.

Opstal Plus

Opstal Basis

Uw opstaldekking heette ING Opstalverzekering Plus

Uw opstaldekking heet nu ING Opstalverzekering
Basis

Opstal Super

Opstal Basis

Uw opstaldekking heette ING Opstalverzekering Super

Uw opstaldekking heet nu ING Opstalverzekering
Basis

Extra uitkering
U had een extra uitkering bij schade van 10% van het
schadebedrag.

Deze is vervallen.

Glasverzekering

Glasdekking

U had met de glasverzekering dekking voor:

U heeft nu altijd dekking voor zowel enkel- als
dubbelglas.

• alleen enkel glas òf
• alleen dubbel glas òf
• een combinatie hiervan.
Uw eigen risico bij glasschade was € 0.

Uw standaard eigen risico wordt € 100.

Ongevallenverzekering
Met de ING Ongevallenverzekering had u dekking bij
invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeval.

Deze verzekering is vervallen binnen de
Woonverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering (Algemeen)
Was

Wordt

De maximale schadevergoeding bij een vriendendienst
was € 11.500

Deze is nu € 12.500.

De maximale dekking in het artikel ‘Motorruituigen’ voor
schade aan het motorrijtuig zelf bedroeg € 6.800

Deze is nu € 5.000 en geldt nu ook voor fietsen met
elektrische trapondersteuning die niet harder dan 25 km
/ uur kunnen.

Vuurwapens alleen tijdens het jagen uitgesloten

Vuurwapens algemeen uitgesloten. (ook tijdens het
jagen)

Aansprakelijkheid Plus

Aansprakelijkheid

Het verzekerde bedrag was € 500.000

Dit bedrag is nu € 1.250.000,-

Aansprakelijkheid Super

Aansprakelijkheid

Het verzekerde bedrag was € 1.000.000

Dit bedrag is nu € 1.250.000,-

U had een dekking voor verhaalsbijstand.

Deze is nu vervallen.

Meer weten?
Over verschillen tussen het
WoonZekerPakket en de Woonverzekering.
•

via ing.nl/woonzekerpakket

•

via 020 22 888 88

