
Autoverzekering

Voor mensen die graag 
zelfverzekerd autorijden 





3

Onze autoverzekering      4 

Wat is niet verzekerd? 11

Extra voordeel  12

Belangrijk om te weten 14

Autoverzekering aanvragen  15

Inhoud



4

Onze autoverzekering 

 U weet wat u wel en niet zoekt in een autoverzekering. 

Daarom wilt u een verzekering die precies bij u past en bij 

OHRA kunt u die zelf samenstellen. In deze brochure leest 

u alles over de OHRA Autoverzekering. Een verzekering 

met uitstekende service, eenvoudige voorwaarden en een 

scherpe premie. U kunt uw verzekering direct online of 

telefonisch afsluiten. Zo weet u waar u aan toe bent.

 U kiest de autoverzekering die bij u past 
 Bij veel autoverzekeraars kunt u kiezen uit drie varianten 

van de autoverzekering: WA, WA plus en allrisk. Samen met 

de extra voordelige varianten Budget WA plus en Budget 

allrisk zijn dat er bij OHRA zelfs vijf! Die hebben allemaal hun 

eigen dekking en (lage) premie. Elke verzekering bestaat uit 

één of meer vaste onderdelen (modules), die u zelf nog kunt 

uitbreiden met vijf extra modules. Bij OHRA heeft u dus altijd 

een autoverzekering die bij uw budget én uw wensen past. 

In onderstaande tabel ziet u de vaste modules die bij onze 

verzekeringen horen.

Autoverzekering Vaste modules

WA Wettelijke  
aansprakelijkheid

WA plus Wettelijke  
aansprakelijkheid

Brand, storm 
en natuur

Diefstal Ruit

Budget WA plus Wettelijke  
aansprakelijkheid

Brand, storm 
en natuur

Diefstal Ruit

Allrisk Wettelijke  
aansprakelijkheid

Brand, storm 
en natuur

Diefstal Ruit Aanrijding

Budget allrisk Wettelijke  
aansprakelijkheid

Brand, storm 
en natuur

Diefstal Ruit Aanrijding
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 Meer flexibiliteit met de OHRA Autoverzekering 
 Elke autoverzekering bestaat uit een verplichte basis, de 

WA-autoverzekering. De (Budget) WA plus autoverzekering 

en de (Budget) allrisk autoverzekering bieden daarop 

aanvullingen. Bovendien kunt u de verzekering die u kiest 

eenvoudig uitbreiden met de volgende vijf modules: 

• Accessoires

• Ongevallen inzittenden

• Schade inzittenden

• Rechtsbijstand

• Pechhulp Nederland

 Modules
 Alle modules die u verzekert, vindt u terug op uw polis. Onze 

autoverzekeringen bestaan uit maximaal tien modules.

1. Module wettelijke aansprakelijkheid 

 Deze module is wettelijk verplicht. Hiermee verzekert u zich 

tegen schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen. 

Onze module wettelijke aansprakelijkheid dekt materiële 

schade tot € 2.500.000,- en personenschade tot € 6.000.000,- 

per gebeurtenis. 

2. Module brand, storm en natuur 

 Deze module verzekert de schade aan uw auto die ontstaat 

door onder andere brand, storm, hagel, overstromingen en 

aanrijdingen met wild of loslopende dieren. 
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3. Module diefstal 

 Diefstal, inbraak en joyriding zijn onder andere verzekerd met 

deze module. Bij bepaalde auto’s voeren we een actief anti-

diefstalbeleid. Dit om een lage premie te kunnen garande-

ren. In de tabel ziet u de beveiligingsvoorwaarden waaraan 

sommige auto’s moeten voldoen. De Stichting Certificering 

Motorrijtuigbeveiliging (SCM) heeft de beveiligingssystemen in 

klassen verdeeld. 

4. Module ruit 

 Deze module verzekert het breken of barsten van uw autoruit. 

U bent hiervoor alleen verzekerd, als er geen andere schade 

aan uw auto is. Laat u uw autoruit repareren bij een van de 

glasherstelbedrijven die OHRA heeft geselecteerd? Dan heeft 

u geen eigen risico en betaalt u dus niets. Is vervanging van 

uw autoruit nodig? Uw eigen risico is dan afhankelijk van de 

gekozen verzekering en de reparateur. Bekijkt u hiervoor de 

tabel op pagina 10.

Cataloguswaarde (nieuwprijs) Verplicht beveiligingssysteem

Vanaf € 50.000,- SCM klasse 3 (= alarminstallatie)

Vanaf € 80.000,- SCM klasse 4 (= alarminstallatie 

+ voertuigvolgsysteem)

Terreinauto, sports utility vehicle en 
sports activity vehicle vanaf € 65.000,-

SCM klasse 4 (= alarminstallatie 
+ voertuigvolgsysteem)
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5. Module aanrijding 

 Deze module verzekert de schade aan uw auto door aan-

rijding. Ook is de schade verzekerd die is ontstaan doordat 

u van de weg bent geraakt, door vandalisme of doordat uw 

auto is omgeslagen of in het water terecht is gekomen. 

 Verzekert u de module aanrijding mee? Dan ontvangt u een 

korting van 24 procent op de premie van de module  

wettelijke aansprakelijkheid. De korting geldt zolang de 

module aanrijding is meeverzekerd. 

 Is uw auto vijf jaar of ouder? Dan krijgt u een extra korting 

door de zogenoemde bouwjaarkorting op uw premie. Die 

korting kan zelfs oplopen tot 25 procent. 

6. Module accessoires

 Accessoires die u zelf of de dealer heeft aangebracht, 

kunt u gemakkelijk meeverzekeren. Denk hierbij aan 

audioapparatuur, velgen, lpg-installatie of een trekhaak. U 

verzekert deze accessoires tegen dezelfde risico’s als waarvoor 

uw auto is verzekerd. De opties waarmee uw auto uit de 

fabriek komt, zijn al automatisch meeverzekerd. 

 Voor deze module heeft u geen eigen risico. 

 Deze module kunt u kiezen bij een (Budget) WA plus of 

(Budget) allrisk autoverzekering.
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Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

Overlijden € 15.000,-  € 20.000,- € 25.000,-

Blijvende invaliditeit € 45.000,- € 60.000,- € 75.000,-

7. Module ongevallen inzittenden

 Heeft u wel eens meerijders? Bij een ongeval waarbij de 

bestuurder en/of de passagiers overlijden of blijvend invalide 

raken, keert deze module een bedrag uit. Deze uitkering staat 

los van de schuldvraag en is bij blijvende invaliditeit afhanke-

lijk van de mate hiervan. Het kan voorkomen dat de werkelijke 

schade hoger is dan de uitkering.

8. Module schade inzittenden 

 De module schade inzittenden vergoedt de werkelijke schade 

van de bestuurder en passagiers door een ongeval met de 

auto. Deze module biedt een ruimere dekking dan de modu-

le ongevallen inzittenden die alleen uitkeert bij overlijden of 

blijvende invaliditeit. Er wordt bij de module schade inzitten-

den niet gekeken naar wie schuldig is aan het ongeval.

 De module schade inzittenden keert ook uit bij schade aan 

kleding, bagage en huisdieren. Ook vergoedt deze module 

inkomstenderving, kosten van huishoudelijke hulp, vervoers-

kosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten.

 Het maximaal uit te keren bedrag is € 1.000.000,- voor alle

 verzekerden samen per gebeurtenis.

Pakket 1 Pakket 2

Maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis € 1.250,- € 3.500,-

Maximale uitkering voor audiovisuele en 
telecommunicatieapparatuur bij diefstal

€   500,-  € 1.500,-
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 9. Module rechtsbijstand 

 Het is vaak onduidelijk wie schuldig is aan een verkeerson-

geval. Soms komt de zaak dan ook voor de rechter. Zonder 

de rechtsbijstandmodule moet u persoonlijke (letsel)schade 

van u en uw passagiers zelf proberen te verhalen. Wilt u hier-

voor een advocaat inhuren, dan is dit meestal duur. Met deze 

module bent u verzekerd van professionele juridische hulp 

van DAS Rechtsbijstand. 

10. Module pechhulp Nederland 

 Pech met uw auto komt altijd op het verkeerde moment. We 

snappen dat u in zo’n geval snel weer mobiel wilt zijn. Onze 

module pechhulp Nederland zorgt daarvoor. We werken 

namelijk nauw samen met verschillende pechhulpverleners 

die voor u klaar staan. En is uw auto niet binnen 24 uur 

gemaakt? Dan ontvangt u drie werkdagen lang een 

vervangende auto. Gratis. 

 Met de module pechhulp Nederland kunt u rekenen op: 

• hulp in heel Nederland én in uw eigen woonplaats; 

• directe reparatie van uw auto, als dat mogelijk is;

• is reparatie niet mogelijk? Dan wordt uw auto vervoerd naar 

de dichtstbijzijnde dealer, garage of een adres naar keuze; 

• vervoer van de inzittenden naar huis.  
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Standaard of Budget: wat kiest u? 
 Het verschil tussen de OHRA Autoverzekering en de OHRA 

Budget autoverzekering? Met de OHRA Autoverzekering bent 

u completer verzekerd. Maar daar staat tegenover dat u voor 

onze Budget autoverzekering een nog scherpere premie 

betaalt. Bekijk de verschillen en kies zelf!

Kenmerken OHRA Autoverzekering      OHRA Budget
autoverzekering

Nieuwwaarderegeling bij total loss 
en diefstal

ja, één jaar volledig.
Daarna twee jaar 1,5% 
afschrijving per maand

niet van toepassing

Aanschafwaarderegeling bij total 
loss en diefstal

ja, drie jaar volledig niet van toepassing

Dagwaarderegeling bij total loss 
en diefstal

ANWB-koerslijst + 10% ANWB-koerslijst + 10%

Maximale no-claimkorting 82% 82%

Eigen risico bij schadeherstel via 
OHRA Reparatieservice

uw gekozen eigen risico uw gekozen eigen risico

Eigen risico bij schadeherstel via 
andere schadeherstelbedrijven

uw gekozen eigen risico verdubbeling van uw 
gekozen eigen risico

Eigen risico bij herstel ruitschade 
via OHRA Reparatieservice

geen eigen risico geen eigen risico

Eigen risico bij herstel ruitschade 
via andere schadeherstelbedrijven

uw gekozen eigen risico uw gekozen eigen risico

Eigen risico bij ruitvervanging via 
OHRA Reparatieservice

halvering van uw  
gekozen eigen risico

uw gekozen eigen risico

Eigen risico bij ruitvervanging via 
andere schadeherstelbedrijven

uw gekozen eigen risico verdubbeling van uw 
gekozen eigen risico

Standaard eigen risico € 150,- € 300,-

Eigen risico af te kopen ja nee

Verhoogd eigen risico € 300,- / € 450,- € 450,-

Gratis leenauto met haal- en 
brengservice in Nederland via 
OHRA Reparatieservice

ja ja

Leeftijd op moment van aanvraag vanaf 18 jaar 27 - 69 jaar
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Wat is niet verzekerd?

 OHRA staat bekend om haar prima schadeafhandeling. 

 Maar niet alles is verzekerd bij de OHRA Autoverzekering. 

Bijvoorbeeld: 

• Als de bestuurder van uw auto geen in Nederland geldig 

rijbewijs heeft, bent u niet verzekerd. 

• Als de autosleutels in de auto zijn achtergelaten, dan vervalt 

uw recht op schadevergoeding bij de module diefstal.

• Voor de module rechtsbijstand geldt geen dekking bij 

contractuele conflicten als de auto niet via een BOVAG-

garage is gekocht of verkocht. 

• Als u gebruik wilt maken van pechhulp Nederland, moet uw 

auto apk goedgekeurd zijn. 

 Een volledig overzicht van de dekking vindt u in de polis-

voorwaarden. Deze kunt u downloaden via www.ohra.nl/auto 

of opvragen via 026 400 40 40. U kunt ons bereiken op 

werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van  

9.00 tot 15.00 uur.
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Extra voordeel

 No-claimkorting 
 OHRA beloont schadevrij rijden. Hoe langer u geen schade 

claimt, hoe hoger de no-claimkorting op uw premie wordt. 

Begint u net met rijden? Dan start u bij ons direct al met 60 

procent no-claim. Heeft u al een autoverzekering, dan vindt 

u op uw huidige polisblad het aantal schadevrije jaren. In 

onderstaande tabel kunt u de bijbehorende korting opzoeken. 

• De no-claimkorting geldt alleen voor de modules wettelijke 

aansprakelijkheid en aanrijding. Een schade op de andere 

modules heeft dus geen gevolgen voor uw no-claimkorting. 

• Onze premie is gebaseerd op de schadevrije jaren die u 

opgegeven heeft. Wij vragen uw schadevrije jaren op via de 

gezamenlijke database van alle verzekeraars. Binnen drie 

maanden nadat de verzekering is ingegaan, stellen wij de 

definitieve premie vast. 

Schadevrije jaren No-claimkorting

14 of meer 82%

11, 12, 13 81%

9 of 10 80%

8 79%

7 78%

6 77%

5 76%

4 75%

3    72,5%

2 70%

1 65%

0 60%
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 Extra’s
• U kunt zonder extra kosten per maand betalen. 

• U ontvangt een gunstige no-claimkorting voor een tweede 

auto. Informeer bij OHRA naar de voorwaarden. 

• U wordt door de OHRA Hulpdienst geholpen bij bijvoorbeeld 

een verkeersongeval. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

• U krijgt korting op SCM-beveiligingssystemen. Kijkt u hiervoor 

op www.ohra.nl/auto. 

 OHRA Reparatieservice  
Heeft u een keer schade aan uw auto, dan profiteert u van 

de OHRA Reparatieservice. OHRA maakt gebruik van een 

uitgebreid netwerk van autoschadeherstelbedrijven. Als u 

uw auto bij een herstelbedrijf laat repareren dat hierbij is 

aangesloten, dan profiteert u van de volgende voordelen:

• Tijdens de reparatie van uw auto krijgt u een gratis leenauto 

(exclusief brandstof).

• Als de schade verzekerd is, dan betaalt OHRA de rekening 

direct aan het schadeherstelbedrijf. U betaalt alleen uw 

eigen risico.

• U krijgt merkgarantie of vier jaar garantie op de reparatie. 

 Heeft u een OHRA Budget autoverzekering afgesloten en 

maakt u geen gebruik van de OHRA Reparatieservice? Dan 

heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Bekijkt u hiervoor de 

tabel op pagina 10.
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Belangrijk om te weten

 Toelichting op de mededelingsplicht
 Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht 

de vragen in het aanvraagformulier of het telefoongesprek 

zo volledig mogelijk te beantwoorden. Zijn er gegevens die 

te maken hebben met anderen, dan geldt dit ook. Het gaat 

dan bijvoorbeeld over derden die bij het sluiten van deze 

verzekering bekend zijn en van wie de belangen worden 

meeverzekerd. Bij het beantwoorden van de vragen moet 

u niet alleen op de hoogte zijn van uw eigen gegevens, 

maar ook van die van andere belanghebbenden bij de 

verzekering. Ook al verwacht u dat het antwoord op een 

vraag al bij OHRA bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk 

antwoorden.

 Heeft u nieuwe gegevens nadat u de aanvraag heeft 

ingestuurd? En heeft OHRA de aangevraagde verzekering 

nog niet geaccepteerd? Dan moet u deze alsnog aan OHRA 

laten weten. Dit geldt natuurlijk alleen als deze gegevens 

vallen onder de vragen in het aanvraagformulier. Als u niet 

of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, dan 

kan dat ervoor zorgen dat het recht op uitkering minder wordt 

of zelfs vervalt.

 Heeft u met opzet OHRA misleid? Of zou OHRA de 

verzekering nooit hebben afgesloten als ze kennis had over 

de ware stand van zaken? Dan heeft OHRA het recht om de 

verzekering op te zeggen. 
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Autoverzekering aanvragen 

 Bent u overtuigd van de voordelen van onze autoverzekering? 

Stel dan uw eigen verzekering samen en vraag deze aan  

via www.ohra.nl/auto of telefonisch via 026 400 40 40. 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur 

en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. U kunt ook het 

aanvraagformulier invullen en opsturen in de bijgeleverde 

envelop. 

 Goed om te weten
 Als u een autoverzekering afsluit, kunt u op het  

volgende rekenen:

• Zodra OHRA de aanvraag heeft geaccepteerd, ontvangt u 

de polisvoorwaarden en uw polisblad. Lees uw polis goed 

door. U kunt binnen veertien dagen na ontvangst van het 

eerste polisblad de verzekering nog opzeggen. Dit kan kos-

teloos vanaf de ingangsdatum. 

• Voor poliskosten betaalt u € 8,35. 

• U betaalt 21 procent assurantiebelasting over de  

poliskosten en de premie, behalve over de premie van  

de module ongevallen inzittenden. Assurantiebelasting is 

een belasting op verzekeringen.

• Overstappen naar OHRA kan het hele jaar. U kunt de polis 

van uw huidige autoverzekering al opzeggen als u een jaar 

verzekerd bent geweest. Een reden opgeven is niet nodig. U 

hoeft alleen rekening te houden met een opzegtermijn van 

een maand. Een voorbeeldbrief waarmee u uw huidige ver-

zekering opzegt, vindt u op www.ohra.nl/auto.

• Als u van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de 

productwijzer een handig hulpmiddel. U vindt de product-

wijzers van de OHRA Autoverzekering op www.ohra.nl/auto.
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www.ohra.nl/auto
Op onze website kunt u de premie berekenen en de  

verzekering direct afsluiten. Snel en gemakkelijk,  

24 uur per dag, 7 dagen per week. 

026 400 40 40
Op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 

9.00 tot 15.00 uur 





Kijk op www.ohra.nl/auto 
of bel 026 400 40 40 
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