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Het klantbelang staat bij ons voorop, wij vinden het hierbij van belang dat de verzekeringen die wij voeren passen bij de klant en 
de risico’s die de klant loopt. In dit document vindt u de doelgroepomschrijvingen terug van alle verzekeringen. Per verzekering 
kunt u de beoogde doelgroep nagaan. Deze doelgroepomschrijving is afkomstig uit de Product Approvals en Reviews van ons.

Voor de kenmerken van de betreffende verzekeringen kunt u de verzekeringskaarten (www.ansvar-idea.nl/verzekeringskaarten), 
de voorwaarden en brochures raadplegen. Onze distributiestrategie bij deze verzekeringen is dat bij al deze verzekeringen 
bemiddeling en/of advisering plaatsvindt door een met ons rechtstreeks samenwerkende assurantieadviseur of een adviseur die 
via een serviceprovider met ons samenwerkt.

Productnaam Doelgroepomschrijving

Ansvar Bewust

Bewust AVP/Rechtsbijstand Particulieren die hun inkomen willen beschermen in het geval zij schade aan derden toebrengen en die graag bijdragen 
aan duurzaam verzekeren, duurzaam herstellen of zich op vrijwillige basis inzetten bij een stichting en hierdoor bijdragen 
aan een duurzamere wereld. En klanten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp en de kosten van 
een juridisch geschil niet altijd (volledig) zelf kunnen dragen.

Bewust Inboedelverzekering Dit product is geschikt voor particuliere huishoudens die in Nederland wonen en die via één van de assurantieadviseurs 
van Ansvar een inboedelverzekering willen afsluiten. Het product is vooral geschikt voor inboedels tussen de € 30.000 
en € 80.000. 

Het product is zeer geschikt voor huishoudens die een duurzame samenleving belangrijk vinden. Het product bevat 
namelijk diverse dekkingselementen die hieraan bijdragen.

Bij het herstellen van de schade hebben we oog voor de impact op de samenleving en het milieu. Wij willen u graag op 
een duurzame wijze verzekeren, uw schade duurzaam herstellen én hierdoor bijdragen aan een duurzamere wereld.

Bewust Woningverzekering Dit product is geschikt voor particuliere huishoudens die in Nederland wonen en die via één van de assurantieadviseurs 
van Ansvar een woningverzekering willen afsluiten. Het product is vooral geschikt voor huizen tussen de € 100.000 en 
€ 500.000. 

Het product is zeer geschikt voor huishoudens die een duurzame samenleving belangrijk vinden. Het product bevat 
namelijk diverse dekkingselementen die hieraan bijdragen.

Bij het herstellen van de schade hebben we oog voor de impact op de samenleving en het milieu. Wij willen u graag op 
een duurzame wijze verzekeren, uw schade duurzaam herstellen én hierdoor bijdragen aan een duurzamere wereld.

Ansvar Idéaalpakket

Kostbaarheden en mobiele elektronica 
Idéaalpakket

Geschikt voor particuliere huishoudens die via de assurantieadviseurs van Ansvar een kostbaarheden- en mobiele 
elektronicaverzekering willen afsluiten, waarbij het intermediair de belangrijkste kenmerken tot zijn beschikking heeft. 

Woonachtig in Nederland, natuurlijk persoon, eigenaar van kostbaarheden  
en/of mobiele elektronica waarvoor een uitgebreide dekking gewenst is (deels buiten de woning).

Cyberverzekering voor particulieren Dit product is geschikt voor particulieren van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen en die zich willen beschermen 
tegen veel voorkomende cyberincidenten.

Ongevallen Idéaalpakket Geschikt voor de particulier die behoefte heeft aan een financiële tegemoetkoming bij blijvend letsel of overlijden na 
een ongeval.

Bestelauto Idéaalpakket Geschikt voor particulieren met een bestelauto in de gemiddelde prijsklasse. Het product is niet bedoeld voor zakelijk 
gebruik.

Motorfiets Idéaalpakket (09/2020) Geschikt voor de eigenaar van een motorfiets voor dagelijks gebruik

Personenauto Idéaalpakket Geschikt voor particuliere eigenaren van lager of middenklasse auto's tot een oorspronkelijke cataloguswaarde van 
€ 60.000 die behoefte hebben aan een goede WA verzekering gecombineerd met een (beperkte)cascodekking met 
uitgebreide voorwaarden.

Personenauto Idéaalpakket Elektrisch Geschikt voor  particuliere eigenaren van lager of middenklasse elektrische auto's tot een oorspronkelijke 
cataloguswaarde van € 60.000 die behoefte hebben aan een goede WA verzekering gecombineerd met een (beperkte)
cascodekking met uitgebreide voorwaarden.

Reis & Recreatie

Boot Idéaalpakket Geschikt voor particulieren die een boot bezitten met een vaste ligplaats in Nederland. Het product is bedoeld voor 
particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan de boot. Daarnaast is het product 
bedoeld voor het afdekken van het financiële risico bij een aanvaring waarvoor de particulier aansprakelijk is.

Caravan Idéaalpakket Geschikt voor particulieren die een caravan of vouwwagen bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico 
van schade aan of door de toercaravan of vouwwagen.

Golfverzekering Geschikt voor golfers. Iedereen die golft kan een golfverzekering aanvragen.

Recreatiewoning Idéaalpakket Geschikt voor de particuliere eigenaar van een recreatiewoning. Hij/zij heeft naast de recreatiewoning een eerste 
woning waarin hij/zij verblijft.

Doorlopende reis Idéaalpakket Geschikt voor particuliere huishoudens die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade tijdens een reis 
en voor extra kosten vóór of tijdens een reis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 180 
aaneengesloten dagen. 

Kampeerauto Idéaalpakket Geschikt voor particulieren die een kampeerauto met een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor 
het financiële risico van schade aan die kampeerauto. En voor het financiële risico van schade die met de kampeerauto 
aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.

https://www.ansvar-idea.nl/verzekeringskaarten
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Reis & Recreatie (vervolg)

Klassieker Idéaalpakket Geschikt voor de eigenaar van een oldtimer met een vaste getaxeerde waarde. Hij/zij heeft naast de oldtimer een ander 
motorrijtuig voor dagelijks gebruik.

Hobby- en sportartikelenverzekering Geschikt voor particulieren, die hun hobby- en sportartikelen wensen te verzekeren, bijvoorbeeld met een 
buitenshuisdekking. Niet voor zakelijk gebruik. 
Als semiprofessioneel (werk of beroep) is het eigen risico € 50 per gebeurtenis. Toeslag van 5% op de premie. Dit moet 
wel van tevoren gemeld worden.

Annulering Geschikt voor particuliere huishoudens die zich willen verzekeren voor het annuleringsrisico van een reis of vakantie.

Aanhanger Geschikt voor de bezitter van een aanhanger, die gebruikt mag worden achter een personenauto.

Zakelijke verzekeringen

Bestelwagen zakelijk Geschikt voor zelfstandigen of kleine bedrijven met een klein wagenpark of een enkele bestelauto in de gemiddelde 
prijsklasse.

Personenauto zakelijk (PAZ) Geschikt voor zakelijke eigenaren van lager of middenklasse elektrische auto's tot een oorspronkelijke cataloguswaarde 
van € 60.000 die behoefte hebben aan een goede WA verzekering gecombineerd met een (beperkte)cascodekking met 
uitgebreide voorwaarden.


