Het GABA
Particulier Pakket
U wilt uw risico’s op een betaalbare en gemakkelijke manier
afdekken? Dan is het GABA Particulier Pakket dé oplossing.
Het GABA Particulier Pakket biedt niet alleen bescherming
van uw woning, auto, motor, caravan en andere bezittingen,
maar dekt bijvoorbeeld ook de schade af die u en uw
gezinsleden aan anderen kunnen toebrengen.
U bepaalt uiteraard zelf welke verzekeringen u in het
Particulier Pakket opneemt. Zo stelt u een pakket op maat
samen. Doordat de dekkingen elkaar niet overlappen,
betaalt u niet tweemaal voor dezelfde dekking.
De voordelen van Het GABA Particulier Pakket
• Ruime voorwaarden
• Scherpe premies
• Huiseigenarenkorting indien woonhuis en inboedel bij ons
verzekerd zijn
• Tot maximaal 10% pakketkorting op de premie
• Gratis maandbetaling vanaf één verzekering
• Eén polis en één nota voor het hele pakket
• Snelle afhandeling schade: na vaststelling van het schadebedrag wordt de schade binnen vijf werkdagen afgehandeld.
Kortingsregeling
Het GABA Particulier Pakket bevat een kortingsregeling
die het voor u interessant maakt om al uw particuliere
verzekeringen onder te brengen in één pakket. Deze korting
kan oplopen tot 10% van uw jaarpremie.
Uw korting hangt af van:
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ZO BENT U VERZEKERD
Het GABA Particulier Pakket heeft vijf rubrieken:
• Wonen;
• Vervoer;
• Vrije Tijd;
• Recht;
• Gezondheid
Binnen het GABA Particulier Pakket kunt u kiezen uit
verschillende verzekeringen en aanvullende dekkingen.

WONEN
Woonhuisverzekering
Hiermee verzekert u uw woning onder andere tegen brand,
blikseminslag, schade na inbraak en water- en stormschade.
Inboedelverzekering
Met de inboedelverzekering verzekert u al uw spullen.
Onder andere tegen diefstal en brand, maar ook tegen
waterschade en schade door storm of blikseminslag.
Bij de woonverzekeringen kunt u aanvullend kiezen voor
een alle van buiten komende onheilen dekking, het
meeverzekeren van extra kosten een glasverzekering of
uitbreiden met de buitenshuisdekking.

VERVOER
Autoverzekering
Met de autoverzekering bent u verzekerd tegen schade die
u met uw auto aan een ander toebrengt. U kiest uit drie
hoofddekkingen: WA (Wettelijke Aansprakelijkheid), Beperkt
Casco of Volledig Casco.
Motorverzekering
Met de motorverzekering bent u verzekerd tegen schade die
u met uw motor aan een ander toebrengt. Ook bij deze verzekering kunt u kiezen uit drie hoofddekkingen: WA (Wettelijke
Aansprakelijkheid), Beperkt Casco of Volledig Casco.
Bromfietsverzekering
Met de bromfietsverzekering bent u verzekerd tegen schade
die u met uw bromfiets aan een ander toebrengt. U kiest uit
drie hoofddekkingen: WA (Wettelijke Aansprakelijkheid),
Beperkt Casco of Volledig Casco.
Bij de motorvoertuigverzekeringen kunt u aanvullend kiezen
voor een ongevallen inzittendenverzekering, schadeverzekering
inzittenden of een rechtsbijstandsverzekering.

RECHT
Aansprakelijkheidsverzekering
Biedt financiële bescherming als u aansprakelijk wordt
gesteld voor schade die u aan een ander heeft toegebracht.
U bent zelf verzekerd maar ook uw partner, uw kinderen,
logé of zelfs uw huisdier.
Rechtsbijstandverzekering
Hiermee krijgt u juridisch advies en ondersteuning bij een
conflict, bijvoorbeeld met uw werkgever, keukenleverancier
of huisbaas.

GEZONDHEID
Gezinsongevallenverzekering
U bent verzekerd tegen de vaak tegenvallende, forse
financiële gevolgen van een ongeluk. Alle leden van het
gezin vallen onder deze verzekering.

Meer weten?
Neem contact met ons op:
T 026 4435555
info@gaba.nl
Of kijk op www.gaba.nl

Doorlopende reisverzekering
Met de doorlopende reisverzekering verzekert u de kosten
die kunnen ontstaan bij verlies of beschadiging van uw
bagage. Maar ook de hoge kosten bij ongevallen en
calamiteiten tijdens uw vakantie worden vergoed. Ook kunt
u kiezen voor een doorlopende annuleringsverzekering.
Oldtimerverzekering
Met de Oldtimerverzekering bent u verzekerd tegen schade
die u met uw klassieke auto, motor of scooter aan een ander
toebrengt. U kunt kiezen uit drie dekkingen:
WA, WA + brand/diefstal en WA + Casco. Aanvullend kunt
u kiezen voor een ongevallen inzittendenverzekering of schadeverzekering inzittenden of een rechtsbijstandsverzekering.
Caravanverzekering
Met de caravanverzekering bent u verzekerd tegen schade
aan uw eigen caravan. Ook uw inboedel of luifel kunt u
uitgebreid meeverzekeren.

GABA verzekeringen
Postbus 5070 | 6802 EB Arnhem
www.gaba.nl

Deze brochure is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

VRIJE TIJD

