
Helder Pakket Polis 
Met de Helder Pakket Polis profiteert u van ruime 
dekkingen in combinatie met concurrerende premies en 
lage kosten. Maar waar u in noodsituaties vooral mee 
geholpen bent, is de extra uitgebreide hulpverlening die 
geboden wordt.  
 
De Helder Pakket Polis, onderverdeeld in de categorieën 
Wonen, Personen, Verkeer en Recreatie, biedt u de 
mogelijkheid om in één keer al uw schadeverzekeringen 
uitstekend te regelen. Door scherpe inkoop bieden wij u al 
een standaard korting van 15 % op de gebruikelijke 
premies. 
 
Bovendien profiteert u met de Helder Pakket Polis van 
een interessante kortingsregeling bij verzekeringen uit 
meerdere categorieën. Met verzekeringen uit twee 
schadecategorieën, betekent dit een korting van 2,5% over 
het totaalbedrag van de schadecategorieën. Met 
verzekeringen uit drie schadecategorieën kan dit oplopen 
tot 5%, en met verzekeringen uit alle vier de 
schadecategorieën zelfs tot 10%. 
 
In de Helder Pakket Polis kunnen de volgende 
verzekeringsvormen worden opgenomen: 
 
Categorie wonen; 
- Combinatiedekking 
- Inboedel 
- Woonhuis 
- Kostbaarheden 
 
Uw huis en de inrichting zijn een waardevol en kostbaar 
bezit. Met een Combinatiedekking Huiseigenaren kunt u 
uw Inboedel- Woonhuis- en Glasverzekering in één keer 
regelen. Bovendien kunt u 24 uur per dag een beroep 
doen op de noodreparatieservice. Een prima oplossing als 
u midden in de nacht met een kapotte ruit zit. 
 
De Woonhuis- of Inboedelverzekering in het Helder 
Pakket dekt niet alleen de schade als gevolg van brand, 
storm, water, diefstal en vandalisme maar ook de schade 
als gevolg van allerlei dagelijkse ongelukjes. Ook 
waardegarantie tegen onderverzekering behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
Wilt u ook uw sieraden, antiek, kunstvoorwerpen of andere 
waardevolle spullen goed verzekeren, sluit dan de 
Kostbaarhedenverzekering af. 
 
Categorie personen; 
- Aansprakelijkheid 
- Rechtsbijstand 
- Ongevallen 
 
U lette even niet op. Het kan gebeuren. Een kleine 
inschattingsfout waardoor u iemand anders schade 
berokkent is zo gemaakt. U kunt voor de aangerichte 
schade aansprakelijk worden gesteld. Voor schade aan 
iemands bezittingen, voor lichamelijk letsel, maar ook voor 
het leed wat daaruit voortvloeit. 
 
U wilt krijgen waar u recht op heeft. Dat is logisch. Alleen 
loopt het in de praktijk niet altijd zo. In de Helder Pakket 
Polis kunt u een Rechtsbijstandverzekering 
 
Verkeersdeelnemers sluiten voor juridische assistentie bij 
aanrijdingen en dergelijke. Ook kunt u kiezen voor een 
volledige Rechtsbijstand Particulieren om bovendien te 
kunnen rekenen op professionele hulp bij bijvoorbeeld een 
geschil met uw buren of werkgever. 
 
Mocht iemand uit uw gezin bij een ongeval betrokken 
raken en misschien zelfs plastische chirurgie nodig 
hebben, dan is financiële rugdekking zeer welkom. Ook in 
geval van overlijden of invaliditeit keert de 
Gezinsongevallenverzekering het geld uit dat hard nodig 
kan zijn om uw gezin op de been te houden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categorie Verkeer; 
- Personenauto 
- Motor / Scooter 
- Oldtimer 
 
De personenautoverzekering garandeert u via 350 
professionele autobedrijven snel en optimaal herstel van 
de schade. Zonder eigen risico en zonder dat u 
voorschotten hoeft te betalen. Bovendien krijgt u bij een 
WA-Cascodekking (All Riskverzekering) gratis een 
vervangende auto. Ook bij een “total loss” is de uitkering 
vaak zodanig dat u snel weer een vervangende auto kunt 
aanschaffen. 
 
Als u motor of scooter rijdt bent u bij de Helder Pakket 
Polis aan het goede adres. Met de Motor- en 
Scooterverzekering kunt u zich voor alle situaties goed 
verzekeren. 
 
Het bezit van een oldtimer is niet zomaar een hobby. Het 
is een liefde die gekoesterd, gepoetst en perfect 
onderhouden wordt. Als echte liefhebber wilt u dan ook de 
Oldtimer / Klassiekerverzekering van het Helder Pakket 
die alle risico’s tot in details dekt. Zelfs als u met uw 
oldtimer met pech komt te staan dan zorgen wij ervoor dat 
uw auto naar uw huisadres of reparateur wordt gebracht. 
 
Categorie Recreatie; 
- Doorlopende Reis + annulering 
- Caravan 
- Pleziervaartuig 
 
Met een Doorlopende Reisverzekering gaat u altijd 
ontspannen op reis. Dus of u nu gaat skiën of duiken, u 
hoeft nooit meer aan uw reisverzekering te denken. Ook 
als u er plotseling even tussenuit gaat voor een 
weekendverblijf in uw caravan of vakantiehuis bent u 
hiermee goed verzekerd. 
 
Een krasje hier of een deukje daar in uw caravan; het kan 
zo maar gebeuren. U hoeft zich dan over de financiële 
gevolgen met een Toer- en Stacaravanverzekering in ieder 
geval geen zorgen te maken. En heeft u geen schade dan 
scheelt dat direct in de premie. Met de no-claim regeling 
kan uw korting zelfs oplopen tot dertig procent. 
 
Steeds meer mensen ontdekken het gevoel van vrijheid 
dat vertoeven op het water geeft. Maak daarom uw 
watersportplezier ‘waterproof’. Of u nu een motorkruiser 
hebt, een zeilboot, kano of surfplank, met de 
Pleziervaartuigenverzekering is uw hele vaartuig, inclusief 
uitrusting en inventaris 
beschermd tegen een groot aantal risico’s. En vaart u 
schadevrij, dan mag u rekenen op een no-claimkorting die 
kan oplopen tot veertig procent. 
 
De voordelen van de Helder Pakket Polis op een rij 
- Alle schadeverzekeringen in één pakket 
- Geen jaarlijkse poliskosten, maar slechts 
   éénmalig vijf euro administratiekosten 
- Duidelijke voorwaarden met zeer uitgebreide 
   dekkingen 
- Geen overlappingen in dekkingen 
- Veelomvattende hulpverlening, 24 uur per dag 
- Aantrekkelijke no-claim regelingen 
- Oplopende pakketkortingen 


