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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?
DEZE	VERZEKERING	IS	SPECIAAL	VOOR	RELATIES	DIE	IN	HET	BEZIT	ZIJN	VAN	EXCLUSIEVE	MOTORRIJTUIGEN,	ANDERS	DAN	VOOR
DAGELIJKS	GEBRUIK.

Wat	is	ver ze kerd?
Hieronder	staat	welke	schade	door	of	aan	uw	auto
verzekerd	is.

Aan spra ke lijk heid	(WA)
Als	u	met	uw	auto	materiële	schade	of	letsel
toebrengt	aan	anderen.	De	Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering	(WA)	is	verplicht.	U
kiest	zelf	voor	de	aanvullende	dekkingen	Casco,
Inzittenden	en	Rechtsbijstand.

Hulp ver le ning	na	een	on ge val
Binnenland-Buitenland:	Als	na	een	ongeval	uw	auto
niet	meer	kan	rijden	dan	zorgt	onze	Hulpdienst	voor
wegslepen	en	transport	van	uw	auto,	vervoer	van
bestuurder	en	passagiers	naar	een	door	u	aan	te
geven	adres	in	Nederland.	

Extra	informatie

Recht	op	hulpverlening	bestaat	eveneens	als
de	bestuurder	ten	gevolge	van	een	ongeval	of	ziekte
niet	meer	in	staat	is	het	motorrijtuig	te	besturen	en
geen	van	de	inzittenden	het	besturen	redelijkerwijs
kan	overnemen.

Dief stal	of	total	loss
Casco-dekking:	Bij	diefstal	en	totaal	verlies	van	uw
auto,	die	bij	afgifte	van	het
Nederlands	kentekenbewijs	deel	1	nieuw	was	en	u
bent	de	1ste	eigenaar,	krijgt	u	de	nieuwwaarde
vergoed	als	de	schade	plaatsvindt	in	de	eerste	3	jaar.
Het	4e	en	5e	jaar	de	nieuwwaarde	vermindert	met
een	afschrijving	van	1%	per	maand	vanaf	de	36ste
maand.	

Extra	informatie

Bent	u	niet	de	1ste	eigenaar	van	de	auto	dan	krijgt	u
bij	diefstal	en	totaal	verlies	gedurende	3	jaar	na	de
datum	van	aankoop	de	aanschafwaarde	vergoed.
Het	4e	en	5e	jaar	de	aanschafwaarde	vermindert	met
een	afschrijving	van	1%	per	maand	vanaf	de	36ste
maand.	Deze	afschrijvingsregeling	eindigt	als
uw	auto	na	datum	eerste	toelating	ouder	is	dan	10
jaar.	

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

Wel	verzekerd	is	deelname	aan	behendigheids-,
oriëntatie-	puzzelritten	en	vergelijkbare	ritten	op	de
openbare	weg,	waarbij	het	snelheidselement	geen
rol	speelt.

Schade	door	opzet	of	bij	rijden	zonder	rijbewijs,
of	door	misbruik	van	alcohol	of	drugs.	En	schade
ontstaan	tijdens	verhuur	of	vervoer	tegen	betaling.	Of
tijdens	deelname	aan	of	oefenen	voor	(snelheids-)
wedstrijden	of	proeven.	

Sleu tels	-	Key cards
Vermissing	van	sleutels	en/of	keycards	is	niet
verzekerd.	Bij	vervanging	van	voertuig-	en/of
contactslot	geldt	een	maximum	uitkering
van	€	1.000,-	per	gebeurtenis.

Dief stal	-	In braak
Bij	diefstal	of	inbraak	van	uw	auto	wordt	de	schade
alleen	vergoed	als	de	vereiste	beveiliging	aanwezig
was.

Extra	informatie

Vereist	is	een	gecertificeerd	Alarmsysteem	met
hellingshoekdetectie,	verplicht	aangevuld	met	een
Voertuigvolgsysteem	met	jamming	detectie	(af-
fabriek)	of	een	LoJack	systeem.	Het	LoJack	systeem
kan	landelijk	op	uw	locatie	of	bij	uw	eigen	dealer	in
uw	auto	worden	geïnstalleerd.

Eigen	ge brek	-	On der houd
Schade	die	uitsluitend	het	gevolg	is	van	een	eigen
gebrek	van	het	motorrijtuig,	onvoldoende	onderhoud,
constructie-	of	materiaalfouten	is	niet	verzekerd.

Extra	informatie

Slijtage	en	schade	door	langzaam	werkende
verkeersinvloeden	vallen	eveneens	niet	onder	de
polisdekking.
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Re pa ra tie
Bij	alle	schade	heeft	u	vrije	keuze	wie	de	reparatie
uitvoert.	Na	een	gedekte	schade	op	de	Casco-
verzekering	wordt	uw	auto	voor	en	na	de	reparatie
gehaald	en	thuisbezorgd	bij	een	nader	op	te	geven
adres	in	het	land	waar	de	auto	normaliter
gestald	staat.																																														

Scha de	door	brand	en	na tuur
Casco-dekking:	Schade	door	bijvoorbeeld	brand,
storm,	hagel,	bliksem,	overstroming	of	aanrijding	met
een	dier	is	verzekerd.

Ruit scha de
Casco-dekking:	Ruitvervanging	of	reparatie	door
middel	van	de	kunstharsmethode	is	verzekerd.	In
beide	gevallen	heeft	u	geen	eigen	risico.

In braak
Casco-dekking:	Schade	door	(een	poging	tot)	diefstal
is	verzekerd.	Ook	diefstal	uit	de	auto	(inbraak),
bijvoorbeeld	airbags	of	navigatieapparatuur.	Hierbij
gelden	eisen	aan	de	beveiliging	van	uw	auto.

Scha de	aan	eigen	auto
Casco-dekking:	Schade	aan	uw	auto	is	verzekerd.
Ook	als	het	uw	eigen	schuld	is.	Niet	fabrieksmatig
geïnstalleerde	beeld-,	geluids-,	telecommunicatie-	en
navigatieapparatuur	is	standaard	verzekerd	onder	de
accessoiredekking	tot	een	maximum	van	€	10.000,-.	

Extra	informatie

Tevens	geeft	de	accessoiredekking	vergoeding	voor
schade	aan	of	verlies	van	winterbanden,	velgen,
skiboxen,	(targa)-dakpanelen,	af	fabriek	geleverde
koffer-sets,	car-covers	en	elektrische	laadpalen	tot
maximaal	€	10.000,-.

Keuze:	pech hulp
U	kunt	kiezen	of	u	pechhulp	meeverzekert.	Hierbij
gelden	voorwaarden	zoals	het	bouwjaar	van	de	auto.

Ver van gend	ver voer
Bij	Casco-schade	krijgt	u	vervangend	vervoer	tot
maximaal	€	200,-	ex	btw	per	dag	tot	een	maximum
van	€	3000,-	voor	de	gehele	periode.	In	het
buitenland	krijgt	u	maximaal	€	200,-	ex	btw	per	dag
voor	een	termijn	van	maximaal	15	dagen.

Extra	informatie

In	geval	van	diefstal	van	het	gehele	voertuig	geldt	er
een	maximale	vergoeding	van	€	200,-	ex	btw	per	dag
voor	een	termijn	van	maximaal	30	dagen.

Pre mier	ris que	waar de ver min de ring
Na	een	gedekte	schade	op	de	Casco-verzekering
heeft	u	recht	op	mogelijke	waardevermindering	tot
maximaal	€	10.000,-.	De	waardevermindering	wordt
vastgesteld	door	een	onafhankelijke	deskundige	die
na	herstel	het	motorrijtuig	opnieuw	zal	taxeren.	Ten
tijde	van	het	schadegeval	moet	het	motorrijtuig
voorzien	zijn	van	een	geldig	taxatierapport.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Indien	na	een	gedekte	Casco-schade	blijkt	dat
bijpassende	velgen	en/of	bekleding	door	veroudering
niet	meer	beschikbaar	zijn,	dan	geven	wij	recht
op	vergoeding	van	alle	velgen	(geen	banden)	en/of
volledige	bekleding.	De	vergoeding	bedraagt
hiervoor	maximaal	€	15.000,-.

Eigen	ri si co
Bij	de	dekking	Wettelijke	Aansprakelijkheid	heeft	u
geen	eigen	risico.	Bij	een	schademelding	op	de
Casco-dekking	draagt	u	standaard	een	eigen	risico
van	€	500,-.	U	kunt	ook	kiezen	voor	een	hoger	eigen
risico	van	€	5000,-	of	€	10.000,-	hetgeen	voor	u
premiekorting	realiseert.

Extra	informatie

In	bepaalde	schadegevallen	heeft	u	op	de	Casco-
dekking	geen	eigen	risico,	dit	is	bij	Total-loss,	Brand,
Aardbeving,	Lawine,	Natuurgeweld,	Overstroming,
Vloedgolf,	Vulkanische	uitbarsting,	Storm,
Hagel,	Transport,	Ruitvervanging,	Ruitreparatie,
Inbraak	en	Diefstal.

In zit ten den
Letselschade	inclusief	immateriële	schade
(smartengeld)	van	u,	de	bestuurder	of	passagiers
kunt	u	bijverzekeren	met	een	Schadeverzekering
Inzittenden	(SVI).	Ook	is	hier	dekking	voor	schade	of
verlies	van	vervoerde	goederen	in	de	auto.	Tevens	is
er	recht	op	vergoeding	van	derving	van
levensonderhoud	van	nabestaanden	volgens	art.
6.106	lid	1	BW.

Rechts bij stand
Wilt	u	niet	alleen	staan	bij	juridische	conflicten	in	het
verkeer	dan	kunt	u	uw	polis	uitbreiden	met	de
dekking	Rechtsbijstand	Motorrijtuigen.

Ki lo me tra ge
Het	kilometrage	van	uw	exclusieve	auto	verzekering
is	beperkt.	U	kunt	kiezen	uit	een	tarief	tot
maximaal	5000	km	of	een	tarief	tot	maximaal	12500
km.



Over waar de	dek king
Als	de	waarde	van	uw	auto	op	het	moment	van	een
total-loss	schade	hoger	blijkt	te	zijn	dan	de	geldige
getaxeerde	waarde	en	het	taxatierapport	is	niet
ouder	dan	36	maanden	dan	zal	de	getaxeerde
waarde	worden	verhoogd	tot	de	werkelijke	waarde
met	een	maximum	van	15%	doch	niet	meer
dan	€	50.000,-.

Extra	informatie

Exclusieve	motorrijtuigen	ouder	dan	36	maanden
kunnen	getaxeerd	worden	voor	rekening	van	de
verzekeraar.	Deze	bijdrage	zal	nooit	meer	bedragen
dan	uw	jaarpremie.	De	geldigheid	van	het
taxatierapport	is	3	jaar.	U	kunt	ook	voor	eigen
rekening	een	taxatie	elders	uit	laten	voeren	en	ons
dit	rapport	overleggen.

Waar	ben	ik	ge dekt?
Het	verzekeringsgebied	omvat	alle	landen	die	zijn	vrijgegeven	op	het	Internationaal	Verzekeringsbewijs	(Groene	Kaart).

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

Be lo ning	bij	geen	scha de
Schadevrij	rijden	of	schade	claimen	hebben	geen	invloed	op	uw	premie,	onze	premies	zijn	vaste	premies.

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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