
 

WA, beperkt of volledig casco/ Ongevallen inzittenden of 

Schadeverzekering inzittenden? 
 

 

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)  

Dit is een verplichte dekking voor alle auto’s. Hiermee wordt alleen de schade die u met of door uw 

auto veroorzaakt aan anderen vergoed. Schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed. Wat veel 

mensen niet weten, is dat onder “anderen” ook de inzittenden van uw eigen auto worden gerekend. 

Dat betekent dat zij hun eventuele letselschade kunnen claimen op uw autoverzekering.  

 

WA + Beperkt casco  

Dit is een uitgebreidere dekking. Niet alleen de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen, 

maar ook schade aan uw eigen auto door datgene waar u in principe geen invloed op heeft is 

meeverzekerd. Voorbeelden hiervan zijn: brand, bliksem, storm, inbraak, diefstal en botsing met 

loslopende dieren. Ook ruitschade valt onder de beperkt cascodekking. Als u de schade laat 

herstellen door een aangesloten schadehersteller heeft u meestal geen eigen risico. Deze 

schadeherstellers staan op uw groene kaart.  

  

WA + Volledig Casco  

Dit is de meest uitgebreide dekking, ook wel “allrisk” genoemd. Hiermee worden alle hiervoor 

genoemde schades vergoed, maar ook schade aan de eigen auto door vrijwel alle andere oorzaken 

zoals aanrijding, vandalisme en van de weg of in het water raken. Ook hier geldt dat u meestal geen 

of een lager eigen risico heeft, indien u de schade laat repareren door een aangesloten 

schadehersteller.  

 

Ongevallen inzittenden verzekering 

Een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is een zogenoemde sommenverzekering. Deze 

verzekering keert eenmalig een vast bedrag uit en alleen in geval van overlijden of blijvende 

invaliditeit van de verzekerde personen. De uitkering vindt plaats ongeacht wie er aansprakelijk is 

voor het ongeval.  De exacte verzekerde som vindt u op uw polis. 

 

Schadeverzekering inzittenden 

Een schadeverzekering Inzittenden (SVI) vergoedt niet een van te voren afgesproken bedrag, maar de 

daadwerkelijk geleden schade van de inzittenden. Het gaat hierbij om letsel- en zaakschade voor de 

inzittenden, meestal  inclusief de bestuurder. Ook wordt schade vergoed aan zaken die met het 

voertuig worden vervoerd. De dekking (het uit te keren bedrag) ligt hier een stuk hoger dan bij de 

OIV, namelijk rond 1.000.000 euro.  

 

 

Welke dekking uiteindelijk het beste bij u en uw auto past, hangt niet alleen af van de leeftijd van de 

auto, maar ook van wat u vooral zelf belangrijk vindt. Uw persoonlijke adviseur gaat  graag met u in 

gesprek om bovengenoemde en eventuele vragen met u door te nemen. 


