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GA RA GE	VER ZE KE RING

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
De	Garageverzekering	beschermt	garagehouders	en	autodealers	tegen	de	financiële	gevolgen	van	schade	door	de	bedrijfsvoering.	Bijvoorbeeld:
Als	een	van	uw	auto's	betrokken	raakt	bij	een	aanrijding.	Als	u	de	auto	van	een	klant	beschadigd.	Of	als	een	medewerker	of	een	klant	letsel
oploopt.

Wat	is	ver ze kerd?
U	kunt	zelf	kiezen	waarvoor	u	wel	of	niet	verzekerd
wilt	zijn.	De	Garagepolis	bestaat	uit	een	aantal
rubrieken:	1)	Aansprakelijkheid	Bedrijf	2)
Motorrijtuigen	'Automeld'	rijrisico		3)	Motorrijtuigen
van	klanten	4)	Handelsvoorraad.

Extra	informatie

De	Garagepolis	kent	geen	no-claim	systeem,	maar
een	vast	premiesysteem.

Aan spra ke lijk heid	be drijf
U	bent	verzekerd	voor	materiële	en	letselschade	die
u of	uw	medewerker	veroorzaakt	aan	iemand	anders
en	u	daarvoor	aansprakelijk	bent.
Werkgeversaansprakelijkheid	is	ook	verzekerd	voor
dekking	van	schade	die	uw	werknemers	of
ondergeschikten	oplopen	tijdens	hun
werkzaamheden	voor	uw	bedrijf	en	u	daarvoor
aansprakelijk	bent.

Extra	informatie

Ook	is	Productaansprakelijkheid	verzekerd	voor
schade	die	aan	derden	ontstaat	door	zaken	die
onder	uw	verantwoordelijkheid	in	het	verkeer	zijn
gebracht,	zijn	geleverd	of	na	constructie,	bewerking
of	behandeling	zijn	geleverd.

Keuze:	aan spra ke lijk heid	mo tor rij tui gen	(WAM)
Met	de	dekking	Aansprakelijkheid	Motorrijtuigen	bent
u verzekerd	voor	schade	die	u	met	uw	eigen	auto's
veroorzaakt	aan	anderen	of	andermans	zaken.	Dit	is
een	verplichte	verzekering.	Ook	is	er	dekking	als	u
schade	aan	anderen	veroorzaakt	met	een	auto	van
een	klant	die	aan	uw	bedrijf	is	toevertrouwd	voor
reparatie	of	onderhoud.

Keuze:	rechts bij stand
Deskundige	hulp	bij	het	verhalen	van	schade	aan	uw
bedrijfsauto's	en	aanhangwagens.	Maar	ook	bij
juridische	geschillen	over	andere	kwesties,	zoals
aankoop,	onderhoud	of	reparatie.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
U	bent	niet	verzekerd	voor	schade	die	opzettellijk
veroorzaakt	is	of	bij	rijden	zonder	rijbewijs.	Ook	is
er	geen	dekking	voor	aansprakelijkheid	van	de
bestuurder	als	deze	bij	schade	onder	invloed
verkeerde	van	alcohol	of	enig	bedwelmend	middel.	In
deze	gevallen	kan	het	zijn	dat	u	de	schade	niet
vergoed	krijgt	of	de	schade	moet	terugbetalen.

Scha de	tij dens	ver huur
Niet	verzekerd	is	de	aansprakelijkheid	voor	schade
terwijl	het	verzekerde	motorrijtuig	op	het	moment	van
schade	werd	verhuurd.	Gelijkgesteld	aan	verhuur
wordt	lease	en	huurkoop.

Extra	informatie

Ook	is	er	geen	dekking	als	het	motorrijtuig	op	het
moment	van	de	schade	gebruikt	werd	voor	vervoer
van	personen	en/of	zaken	tegen	betaling.

Scha de	aan	ge kop peld	ob ject
Niet	gedekt	is	de	schade	aan	een	aan	het
motorrijtuig	gekoppelde	object,	zoals	een
aanhangwagen,	caravan	of	boottrailer.

Extra	informatie

Deze	objecten	kunnen	wel	verzekerd	worden	op	een
afzonderlijke	Casco-polis.

Scha de	door	werk zaam he den	werk ma te ri eel
Er	is	geen	dekking	voor	de	aansprakelijkheid	voor
schade	die	tijdens	werkzaamheden	door	werk-	of
landbouwmaterieel	is	veroorzaakt	aan	ondergrondse
zaken	zoals	kabels,	buizen	en/of	leidingen.

Niet	ver ze ker de	mo tor rij tui gen
Niet	verzekerd	is	een	motorrijtuig	dat	zich	in	de	regel
buiten	Nederland	bevindt	en	ook	buiten	Nederland
gebruikt	wordt.	Motorrijtuigen	met	een	buitenlands
kenteken	zijn	niet	verzekerd.	Ook	motorrijtuigen,	al
dan	niet	met	aanhangwagen,	waavoor	rijbewijs	C(E)
is	vereist,	zijn	niet	verzekerd.	Ook	autobussen
(touringcars)	zijn	uitgesloten.
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Keuze:	scha de	aan	voer tui gen	van	klan ten
U	bent	verzekerd	voor	schade	aan	objecten	die
klanten	aan	uw	bedrijf	hebben	toevertrouwd	voor
reparatie	of	onderhoud,	bijvoorbeeld	door	het	niet,
niet	voldoende	of	verkeerd	uitvoeren	van
werkzaamheden.	Een	object	is	een	motorrijtuig
(personenauto-vrachtauto),	landbouwwerktuig,
werkmaterieel,	aanhangwagen,
oplegger,	kampeerwagen,	caravan.	

Extra	informatie

Onder	deze	dekking	vallen	ook	objecten	die	reeds
verkocht	zijn	maar	op	het	moment	van	schade	nog
niet	zijn	afgeleverd.	Ook	is	er	dekking	voor	objecten
die	eigendom	zijn	van	een	fabrikant,	importeur,
garagebedrijf,	(auto)handelaar	of	(sub)dealer,	die
aan	uw	bedrijf	ter	beschikking	zijn	gesteld.	Een
klantobject	kan	ook	een	object	zijn	dat	aan	u	is
toevertrouwd	voor	stalling	of	verkoop.

Keuze:	casco
U	bent	standaard	verzekerd	voor	schade	aan	eigen
voertuigen	en	voertuigen	die	u	verkoopt	namens	een
fabrikant	of	importeur	(consignatie).	De	dekking	is
afhankelijk	van	de	leeftijd	van	het	motorrijtuig:
Volledig	Casco	voor	motorrijtuigen	niet	ouder	dan	10
jaar.	Daarna	Beperkt	Casco	niet	ouder	dan	20	jaar.
Daarna	vervalt	de	Beperkt	Casco	dekking.

Extra	informatie

Bij	een	motorrijtuig	dat	als	werk-	en
landbouwmaterieel	is	te	beschouwen	is	de	dekking
ook	afhankelijk	van	de	ouderdom	van	het
materieel:	Volledig	Casco	inclusief	Eigen	Gebrek
voor	materieel	tot	en	met	7	jaar.	Eigen	gebrek	is	b.v.
machinebreuk	of	constructiefouten.	Na	7	jaar	gaat	de
dekking	permanent	over	in	Beperkt	Casco.	Beperkt
Casco	dekt:	brand,	blikseminslag,	diefstal,
ruitbreuk,	storm,	natuurramp.

Au to meld	rij ri si co	sys teem
'Automeld'	is	ons	systeem	waarmee	u	op	elk
moment	motorrijtuigen	en	werk-	en
landbouwmaterieel	kunt	doorgeven	voor	directe
dekking.	Hier	kunt	u	kiezen	voor	de	dekkingen
WA,	All	Risk	met	de	aanvullingen	Rechtsbijstand
+	Inzittenden.	Via	Automeld	kunt	u	ook	een	wijziging
in	een	bestaande	dekking	aangeven	en	ook
het	beëindigen	van	een	aanmelding.

Extra	informatie

Het	groene	Handelaarskenteken	dat	op	naam	is
gesteld	van	uw	bedrijf	kan	ook	via	'Automeld'	worden
aangemeld.	Voor	dekking	in	de	situatie	dat	zonder
handelaarskenteken	wordt	gereden	blijft	vereist	dat
het	motorrijtuig	via	'Automeld'	is	doorgegeven.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Eigen	ri si co
De	Garagepolis	kent	op	de	verschillende
rubrieken	de	volgende	eigen	risico's:	Rubriek
Aansprakelijkheid	Bedrijf	€	500,-.
Rubriek	Motorrijtuigen	'Automeld'	rijrisico	WA	€	0,-.
Casco	€	500,-.	(Ruitvervanging	€	150,-).
Rubriek	Handelsvoorraad	€	500,-		Rubriek
Motorrijtuigen	van	klanten	€	500,-.

Pre ven tie
Een	Garagepolis	kent	preventie-eisen	ten	aanzien
van	diefstal	of	vermissing	van	o.a.	motorrijtuigen	uit
de	handelsvoorraad,	welke	wij	vooraf	met	u
bespreken.	Bijvoorbeeld:	brandblussysteem,
alarminstallatie	gebouw,	hekwerk,	afsluitbare	poort,
sleutelkluis.	Als	u	niet	voldoet	aan	de
gemaakte	preventie-afspraken.	Dan	keren	wij	niet	uit.

'Sis ter car'	dek king
De	verzekering	geeft	recht	op	vergoeding	van
schade	die	met	of	door	een	verzekerd	motorrijtuig	is
toegebracht	aan	een	ander	motorrijtuig	waarvan	u
eigenaar	of	houder	bent,	zowel	op	de	openbare	weg
als	op	eigen	terrein.

Extra	informatie

Als	het	verzekerd	object	werk-	of	landbouwmaterieel
is,	geldt	dezelfde	dekking	maar	wordt	ook	schade
vergoed	aan	andere	zaken	dan	motorrijtuigen
waarvan	u	eigenaar	of	houder	bent.	Voor	dergelijke
schade	wordt	maximaal	€	100.000,-	vergoed.

Dief stal pre ven tie	Mo tor rij tui gen	en	Werk-	en
Land bouw ma te ri eel
Er	is	geen	dekking	als	een	motorrijtuig	tijdens	diefstal
niet	deugdelijk	is	afgesloten.	Deze	uitsluiting	geldt
niet	als	het	motorrijtuig	zich	bevindt	in	een
voldoende	afgesloten	ruimte	van	een	gebouw.	Ook
geen	dekking	als	de	diefstal	direct	verband	houdt
met	de	omstandigheid	dat	de	sleutels	niet	waren
opgeborgen	in	een	daarvoor	bestemde	sleutelkluis.

Extra	informatie

Afgezien	van	genoemde	preventie-eisen	geldt	voor
werk-	en	landbouwbouwmateriaal	nog	een
aanvullende	eis.	Dit	betekent	dat	materieel
gedurende	de	tijd	dat	het	aan	een	ander	ter
beschikking	is	gesteld,	uitgeleend	of	verhuurd,
beveiligd	moet	zijn	met	een
alarmsysteem	volgens	VBV	klasse	W1	of	W2.



Keuze:	In zit ten den
De	Schadeverzekering	Inzittenden	(SVI)	vergoedt
schade	van	de	inzittenden,	ook	die	van	de
bestuurder.	Niet	alleen	letselschade,	maar	ook
schade	aan	spullen.	Bijvoorbeeld	als	het	voertuig	is
betrokken	bij	een	ongeval	en	er	is	sprake	van	letsel
en/of	overlijden.

Extra	informatie

De	Schadeverzekering	Inzittenden	vergoedt	de
schade	aan	de	inzittenden	tot
maximaal	€	1.000.000,-	per	gebeurtenis.

Nieuw waar de re ge ling	per so nen au to	-	trac tor
Is	het	verzekerde	motorrijtuig	een	personenauto	of
een	tractor	en	op	het	moment	van	de	schade,	gelet
op	de	afgiftedatum	van	het	kentekenbewijs	voor	het
nieuwe	motorrijtuig	af	fabriek	niet	ouder	is	dan	36
maanden,	en	is	de	nieuwwaarde	van	auto	of	tractor
niet	meer	dan	€	100.000,-	ex	btw,	dan	geldt
onderstaande	regeling	voor	het	vaststellen	van	de
dagwaarde.

Extra	informatie

Het	eerste	jaar	vergoeden	wij	bij	total	loss	de
nieuwwaarde.	Dit	is	de	prijs,	inclusief
afleveringskosten,	van	een	nieuwe	personenauto	of
tractor	van	hetzelfde	merk,	type	en	uitvoering	als	het
verzekerde	motorrijtuig.	Het	2e	en	3e	jaar	geldt	als
dagwaarde	de	nieuwwaarde	maar	verminderd	met
1,5	%	voor	elke	maand	dat	het	motorrijtuig	ouder	is
dan	12	maanden.	Voor	tractoren	bedraagt	de
vermindering	1	%	per	maand.

Waar	ben	ik	ge dekt?
U	bent	verzekerd	in	elk	tot	Europa	behorend	land,	en	in	Marokko,	Tunesië	en	het	Aziatische	deel	van	Turkije.

Extra	informatie

Als	er	sprake	is	van	werk-	of	landbouwmaterieel	geldt	als	verzekeringsgebied:	Nederland,	België,	Luxemburg	en	Duitsland.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	deze	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	U	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te
voorkomen	en	te	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	En	geef	veranderingen	in	je	situatie	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
Premie	termijnen	kunt	u	kiezen:	per	maand,	per	kwartaal,	per	half	jaar	of	per	jaar.	Bij	maandbetalingen	verlangen	wij	betaling	via
automatische	incasso.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	uw	polis	staat.	Betaalt	u	de	premie	niet	op	tijd.	Dan	kunnen	wij	de	verzekering	stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	het	eerste	contractjaar	kunt	u	de	verzekering	dagelijks	opzeggen	met	een	opzegtermijn	van	1	maand	via	een	brief	of	per	e-mail.
In	geval	van	opzegging	zullen	wij	de	premie	over	de	nog	niet	verstreken	verzekeringsmaanden	aan	u	terugbetalen.
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