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DIEFSTALPREVENTIE
Voor de beveiliging is voor ons niet alleen de waarde van de auto leidend, maar de diefstalgevoeligheid in combinatie met de 
waarde, ingebouwde beveiliging en leeftijd van de auto. Aan de hand van een geavanceerd model bepalen wij per auto de 
diefstalgevoeligheid en de minimale beveiligingseis waaraan de auto moet voldoen en waarmee de kans op diefstal sterk afneemt. 
Voldoet de beveiliging van de auto nog niet aan het gewenste niveau, dan bieden wij gespecialiseerde partners aan uit ons netwerk 
om er voor te zorgen dat de auto adequaat wordt beveiligd.
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DE PREMIE VAN ONZE PERSONENAUTO XL 
VERZEKERINGEN is meer gebaseerd op het risico dat 
u wilt verzekeren. Als dit een goed risico is, dan staat hier 
een scherpe premie tegenover. Is het risico hoog, dan 
houden we hier ook rekening mee in de premie. Voor het 
berekenen van de premie kijken we onder andere naar 
de geboortedatum, postcode en het kilometrage. Ook de 
specifieke eigenschappen van de auto zoals merk, brandstof, 
cataloguswaarde, diefstalrisico, herstelkosten en ADAS 
spelen een rol bij de premieberekening. 

De automarkt is aan het veranderen. Auto’s worden in toenemende mate voorzien van 
technologie. Denk hierbij aan parkeersensoren, lane assists, adaptieve koplampen en distance 
controle. Gezamenlijk noemen wij deze systemen ADAS (Advance Driver Assistance Systems). 

Hierdoor zullen er in de toekomst minder ongelukken zijn, maar als er een ongeluk is, dan 
zullen de kostenom de auto te herstellen in veel gevallen hoger uitvallen, doordat ook de 
technologie vervangen moet worden en opnieuw moet worden ingesteld. Hierbij verschillen 
de herstelkosten per merk, model, type en bouwjaar van de auto. Wij stemmen de premies 
daarom af op de individuele risico’s. 

EEN PREMIE OP MAAT
Door een combinatie van statistische modellen en machine  
learning hebben wij een innovatief algoritme ontwikkeld 
waarmee we de schadelast van een specifieke auto per jaar 
kunnen voorspellen. Hieruit volgt een te betalen premie. U krijgt 
hiermee altijd een aantrekkelijke premie die is afgestemd op uw 
persoonlijke situatie.

PERSONENAUTO XL
ONZE NIEUWE GENERATIE AUTOVERZEKERINGEN



SPECIALE VERZEKERING VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S: 

PRIMA XL ELEKTRISCHE VERZEKERING

De elektrificatie van het wagenpark brengt voor de bezitters 
van elektrische auto’s nieuwe en aanvullende risico’s met zich 
mee. Turien & Co. anticipeert hierop door:

Pechhulp en laadpaal meeverzekerd
Mocht onverwacht de actieradius van de verzekerde elektrische 
auto niet toereikend zijn, dan bieden wij hulp. Daarnaast 
verzekeren we eventuele schade aan het laadstation.

Bijtellingsbeschermer
Dit is een vergoeding voor het verschil in bijtelling als de auto 
total loss is. Bijvoorbeeld: de elektrische auto die total loss is 
had 8% bijtelling. Er wordt een nieuwe elektrische auto gekocht 
en de bijtelling is nu 12%. Wij vergoeden dan het nettoverschil 
tussen de oude en de nieuwe bijtelling.
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KIES DE VERZEKERING DIE 
HET BESTE BIJ U PAST

PRIMAIR XL 
Primair XL is een autoverzekering waarbij u bewust de keuze 
maakt voor een scherpe premie, met een goede dekking. De 
Primair XL autoverzekering is vooral bedoeld voor de jong 
gebruikte auto’s tot € 80.000 cataloguswaarde. 

PRIMA XL
Prima XL kenmerkt zich door een zeer uitgebreide dekking 
en de goede prijs/kwaliteit verhouding. De Prima XL kent 
een nieuwwaarderegeling van standaard 3 jaar, welke u kunt 
uitbreiden naar 5 jaar. De Prima XL is geschikt voor nieuwe 
auto’s tot € 200.000 cataloguswaarde.

PREMIUM XL
Speciaal voor auto’s vanaf € 100.000 biedt Turien & Co. 
de Premium XL autoverzekering. Deze verzekering is op 
diverse punten onderscheidend ten opzichte van reguliere 
autoverzekeringen. Zo heeft Premium XL:

• Een uitgebreide nieuwwaarderegeling van drie jaar;

• Nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling uit te breiden 
tot 60 maanden tot € 300.000;

• Geen Bonus-malustabel maar een vaste premie;

• Een afwijkend eigen risico beter afgestemd op de waarde 
van de auto.

PRIMA XL ELEKTRISCH
Prima XL Elektrisch kenmerkt zich net als Prima XL door 
een zeer uitgebreide dekking en de goede prijs/kwaliteit 
verhouding. De Prima XL Elektrische autoverzekering kent 
een nieuwwaarderegeling van standaard 3 jaar, welke u kunt 
uitbreiden naar 5 jaar. Prima XL Elektrisch is geschikt voor 
nieuwe auto’s tot € 200.000 cataloguswaarde. Speciaal voor de 
elektrische rijder is deze verzekering voorzien van een aantal 
aanvullende dekkingen.

Bij Turien & Co. begrijpen wij als geen ander hoe waardevol een auto voor u kan zijn. Vaak is uw auto naast 
een vervoersmiddel echt iets waar u trots op bent. Hoe vervelend is het dan als er iets met uw auto gebeurt? 
Mede door onze jarenlange ervaring op het gebied van autoverzekeringen en onze eigen passie voor auto’s 
bent u daarom bij ons aan het juiste adres. Wij bieden daarom vier producten aan, die zijn afgestemd op 
verschillende wensen.

Acceptatieafdeling
Regio Noord
072 5 181 288
acceptatie.noord@turien.nl

Acceptatieafdeling
Regio Oost
072 5 181 878
acceptatie.oost@turien.nl

Acceptatieafdeling
Regio West
072 5 181 299
acceptatie.west@turien.nl

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op.

Schadeafdeling
072 5 181 150
schade@turien.nl

HEEFT U VRAGEN?

mailto:acceptatie.noord@turien.nl
mailto:acceptatie.oost@turien.nl
mailto:acceptatie.west@turien.nl
mailto:schade%40turien.nl?subject=
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PRODUCTVERGELIJKING

   

Verzekering Primair XL Prima XL Prima XL Elektrische verzekering Premium XL

Voorwaarden Algemene voorwaarden 
model202102

Algemene voorwaarden 
model202102

Algemene voorwaarden 
model202102

Algemene voorwaarden 
model202102

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Primair 
XL autoverzekering Model 
PRX042021

Bijzondere voorwaarden Prima 
XL autoverzekering Model 
PAX042021

Bijzondere voorwaarden Prima XL 
Elektische autoverzekering Model 
PEX042021

Bijzondere voorwaarden Premium 
XL autoverzekering Model 
PMX042021

IPID/verzekeringskaart Primair XL WA
Primair XL WA beperkt casco
Primair XL WA casco

Prima XL WA
Prima XL WA beperkt casco
Prima XL WA casco

Prima XL (EV) WA
Prima XL (EV) WA beperkt casco
Prima XL (EV) WA casco

Premium XL WA casco

WA dekking (materieel)  € 5.000.000  € 5.000.000  € 5.000.000  € 5.000.000 

WA dekking (letsel)  € 6.070.000  € 6.070.000  € 6.070.000  € 6.070.000 

B/M ladder Ja, tot 75% Ja, tot 75% Ja, tot 75% Nee, vaste premie

Korting op tweede 
gezinsauto  

Nieuwwaarderegeling 12 maanden, tot nieuwwaarde 
van € 80.000

36 maanden tot € 200.000, 
uitbreiding mogelijk naar  
60 maanden

36 maanden tot € 200.000, 
uitbreiding mogelijk naar  
60 maanden

36 maanden, ondergrens 
nieuwwaarde € 100.000. Geen 
bovengrens. Uitbreiding mogelijk 
naar 60 maanden, bovengrens 
nieuwwaarde is dan € 300.000. 
Niet voor import auto's en niet 
voor auto's die bij aanvang van 
de verzekering ouder zijn dan  
6 maanden

Aanschafwaarde-
regeling  

36 maanden tot nieuwprijs 
€ 200.000 uitbreiding 
mogelijk naar 60 maanden. 
Aanschafwaarde loopt altijd 
af op 96 maanden ouderdom 
van de auto (ook de verlengde 
waarderegeling)

36 maanden tot nieuwprijs 
€ 200.000, uitbreiding 
mogelijk naar 60 maanden. 
Aanschafwaarde loopt altijd 
af op 96 maanden ouderdom 
van de auto (ook de verlengde 
waarderegeling)

36 maanden. Auto mag niet 
ouder zijn dan 120 maanden 
en moet tenminste € 50.000 
gekost hebben. Uitbreiding 
mogelijk naar 60 maanden. 
Waarderegeling loopt altijd af 
na 156 maanden ouderdom van 
de auto

Dagwaarderegeling Vanaf 12 maanden Na nieuwwaarde of  
na aanschafwaarde

Na nieuwwaarde of  
na aanschafwaarde

Na nieuwwaarde en/of 
aanschafwaarde:  
dagwaarde + 10%

Dekking Fiscale 
bijtellingsbeschermer    standaard meeverzekerd  

Dekking laadpaal/
connector    standaard meeverzekerd  

Dekking No-
claimbeschermer  

Ja, optioneel Ja, optioneel
 

Dekking Pechhulp 
Nederland    standaard meeverzekerd  

Eigen risico

Eigen risico standaard € 250 € 0 € 0 0,5% verzekerd bedrag. 
Minimaal € 500  
Maximaal € 2.000

Eigen risico binnen 
Schadegarant

€ 250 € 0 € 0 Standaard e.r. minus € 150

Eigen risico buiten 
schadegarant

€ 500 € 500 € 500 Standaard e.r.

Eigen risico Glasgarant 
(reparatie)

€ 0 € 0 € 0 € 0

Eigen risico buiten 
Glasgarant (reparatie)

€ 500 € 500 € 500 Standaard e.r.

Eigen risico Glasgarant 
(vervanging)

Minus € 250 € 0 € 0 Standaard e.r. minus € 500

Eigen risico buiten 
Glasgarant (vervanging)

Plus €250 € 500 € 500 Standaard e.r.

AAN DE TEKST IN DIT OVERZICHT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. DE EXACTE DEKKING LEEST U OP HET POLISBLAD EN IN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN.

https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/AlgVwModel202102.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimairXLAutoverzekeringModelPRX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimairXLAutoverzekeringModelPRX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimairXLAutoverzekeringModelPRX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLAutoverzekeringModelPAX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLAutoverzekeringModelPAX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLAutoverzekeringModelPAX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLElektrischeAutoverzekeringModelPEX04021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLElektrischeAutoverzekeringModelPEX04021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPrimaXLElektrischeAutoverzekeringModelPEX04021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPremiumXLAutoverzekeringModelPMX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPremiumXLAutoverzekeringModelPMX042021.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwPremiumXLAutoverzekeringModelPMX042021.pdf
https://verzekeringskaarten.nl/turien/primair-xl-autoverzekering-wa
https://verzekeringskaarten.nl/turien/primair-xl-autoverzekering-wa-beperkt-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/primair-xl-autoverzekering-wa-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-autoverzekering-wa
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-autoverzekering-wa-beperkt-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-autoverzekering-wa-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-elektrische-auto-wa
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-elektrische-auto-wa-beperkt-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/prima-xl-elektrische-auto-wa-casco
https://verzekeringskaarten.nl/turien/premium-xl-autoverzekering-wa-casco

