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Ontdek een verzekering die net 
zo compleet is als uw auto. 

Op zoek naar de allerbeste bescherming voor uw Ford? Maak 
kennis met Ford Autoverzekering. Want uw Ford verdient alleen het 
allerbeste. Samen met onze partner Unigarant bieden wij voor alle 
Ford rijders een passende en voordelige verzekering. Omdat wij uw 
Ford natuurlijk als geen ander kennen, bent u bij ons aan het juiste 
adres als het gaat om vakkundig schadeherstel en een geruisloze 
afhandeling met de verzekeraar.

Onze service begint met onze gratis 10 dagen Drive-Away dekking. 
Deze gratis verzekering is standaard als u via de Ford dealer 
een Ford jonger dan 60 maanden aanschaft. Zo kunt u meteen 
zorgeloos de weg op met uw nieuwe auto. Lees gauw verder en 
ontdek nog meer voordelen.



Voor iedereen hebben we een 
passende dekking  

We hebben drie soorten dekkingen: 

5 JAAR AANSCHAFWAARDEDEKKING:
• als uw auto in de eerste vijf jaar total loss raakt of gestolen 

wordt, keren wij u het bedrag uit dat op uw aankoopnota staat
• geen eigen risico voor reparaties indien u uw auto laat 

repareren via uw Ford dealer 
• geen eigen risico voor ruitvervanging indien u uw  

auto laat repareren via uw Ford dealer

3 JAAR AANSCHAFWAARDEDEKKING:
• als uw auto in de eerste drie jaar total loss raakt of gestolen 

wordt, keren wij u het bedrag uit dat op uw aankoopnota staat
• geen eigen risico voor reparaties indien u uw auto laat 

repareren via uw Ford dealer
• geen eigen risico voor ruitvervanging indien u uw  

auto laat repareren via uw Ford dealer

1 JAAR AANSCHAFWAARDEDEKKING:
• als uw auto in het eerste jaar total loss raakt of gestolen 

wordt, keren wij u het bedrag uit dat op uw aankoopnota staat
• eigen risico voor schade € 100,- indien u uw auto laat 

repareren via uw Ford dealer
• eigen risico voor ruitvervanging € 75,- indien u uw  

auto laat repareren via uw Ford dealer
• geen eigen risico bij ruitreparatie indien u uw auto laat 

repareren via uw Ford dealer



Heel veel voordeel, 
is bij Ford heel normaal 

Welk verzekeringspakket u ook kiest, u kunt standaard rekenen op 
heel veel voordelen. Zoals u van Ford gewend bent. 

Standaard voordelen:

• Kies zelf uw aanschafwaardedekking (5, 3 of 1 jaar)
• Een no-claim korting tot 78%
• Gegarandeerde reparatie via de officiële  Ford Dealer met 

originele Ford onderdelen
• 24-uur schade helplijn (in heel Europa)
• Rechtstreekse afhandeling schadenota’s tussen de dealer en 

de verzekeraar
• Ongelimiteerde dekking Ford audio- en navigatiesystemen
• Gratis dekking van alle niet af-fabriek accessoires tot € 500,- 
• No-claim korting ook geldig voor 2e auto
• Geen verlies no-claim bij (poging tot) inbraak of aanrijding 

fietser / voetganger buiten uw schuld om
• ECO korting; speciaal voor kleine, zuinige auto’s die niet veel 

kilometers per jaar rijden
• Gratis opzegservice van uw huidige polis

Daarnaast kunt u kiezen voor optionele dekkingen:

• Zekerheid voor Inzittenden tot € 1.000.000,- inclusief 
overlijdensrisicodekking, ook als u, of uw gezinsleden, met 
iemand anders meerijdt

• Verkeersrechtsbijstandverzekering
• Verhoogde dekking niet-af fabriek accessoires tot € 2.500,-
• Vervangend vervoer in Nederland en in het buitenland



Profiteer van een blijvend 
aantrekkelijke premie

Waarom zou u meebetalen aan de hoge schadecijfers van andere 
merken? Wij zijn in staat om schadereparaties via ons eigen 
dealernetwerk snel en efficiënt uit te voeren, zonder dat daar een 
derde partij bij komt kijken. 

Doordat de Ford Autoverzekering uitsluitend voor Ford rijders is, 
kent de Ford Autoverzekering  een laag schadecijfer. Dit komt door 
de standaard veiligheidsvoorzieningen, het reparatie vriendelijke 
ontwerp en niet in de laatste plaats door u, de Ford rijder. Hierdoor 
besparen we een hoop geld waardoor we u een uitgebreid pakket 
kunnen aanbieden tegen een blijvend lage premie.



Vind een oplossing die u tijd en 
ergernis bespaart 

Van offerte, tot het op tijd activeren van de polis en het
opzeggen van uw oude verzekering. Wij regelen alles geruisloos voor 
u. Hetzelfde geldt in het geval van schade. U ontvangt van ons alle 
hulp via onze 24-uurs Europese schade helplijn. En of het nu gaat 
om hulp bij het invullen van uw schadeformulier, transport van uw 
auto naar de dealer of vervangend vervoer, Ford regelt het allemaal 
voor u. 24 uur per dag,  ook in het buitenland.
 
Uw Ford dealer handelt alle administratieve rompslomp rondom de 
schade snel en professioneel voor u af. Dat begint met het opmaken 
van het expertiserapport, gevolgd door vakkundig herstel van de 
schade tot en met het regelen van de betaling van alle kosten.  
U heeft nergens omkijken naar, dat is de service waar Ford voor staat.



Wij kennen uw Ford van 
binnen en buiten

 
Bij Ford Autoverzekering wordt uw auto alleen via de officiële Ford 
Dealer hersteld. Ford garandeert vakkundige reparatie en gebruikt 
alleen 100% originele Ford onderdelen. Zo blijft de kwaliteit en 
veiligheid van uw auto gewaarborgd. En weet u zeker dat alle 
nieuwe onderdelen precies passen omdat ze exact voor uw auto 
gemaakt zijn. Want zeg nou zelf, wie kent uw Ford beter dan wij?



Wat kunnen wij voor u 
betekenen? 

Heeft u na het lezen nog verdere vragen? Kijk op ford.nl voor alle 
informatie en de voorwaarden.

Bij een van onze aangesloten Ford dealers kunt u terecht voor een 
vrijblijvende offerte en het afsluiten van een polis. U kunt ons ook 
bellen op: 088-2993010.



Komende 5 jaar hoeft u zich 
geen zorgen te maken 

Heeft u al van onze unieke 5 jaar aanschafwaardedekking 
gehoord? Mocht uw nieuwe Ford in de eerste 5 jaar onverhoopt 
gestolen worden of total loss raken, dan kunt u bij uw Ford dealer 
een nieuwe Ford uitzoeken voor het zelfde bedrag.
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