Garageverzekering
Bijzondere Voorwaarden Rubriek Schade aan eigen motorrijtuigen – G5
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c.

uitsluitend breuk van voor-, zij- of achterruiten die niet gepaard gaat
met andere schade aan het motorrijtuig dan door scherven van deze
ruiten;
d. botsen met vogels, wild of loslopende dieren, maar alleen voorzover
de schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht;
e. storm (minstens windkracht 7) of door voorwerpen die door storm
vallen, hagel en andere natuurrampen, zoals overstroming, vloedgolf,
lawine, aardbeving, vulkanische uitbarsting, vallend gesteente,
instorting en aardverschuiving;
f.
relletjes, waaronder wij alleen incidentele geweldsmanifestaties
gericht tegen het openbaar gezag verstaan;
g. het in aanraking komen met een luchtvaartuig of een deel daarvan,
waaronder begrepen de voorwerpen die uit dat luchtvaartuig vallen;
h. transport anders dan door takelen of slepen en met uitzondering van
schrammen of krassen, met uitzondering van schade die in artikel
4.2 genoemd is.
Deze gebeurtenissen zijn ook gedekt, als zij het gevolg zijn van een eigen
gebrek van het motorrijtuig.
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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Motorrijtuig
a. Personen- en bestelauto's waarvan het totaalgewicht (eigen gewicht
plus laadvermogen) maximaal 3500 kg bedraagt, die:
eigendom zijn van de onder 1.2.a, b en c genoemde
verzekerden;
door u in consignatie zijn ontvangen van de importeur, fabrikant
of dealer, als en voorzover zij niet ergens anders zijn verzekerd.
b. Tot het motorrijtuig rekenen wij:
de onderdelen van de standaarduitrusting die aan, op of in het
motorrijtuig zijn bevestigd;
de accessoires en, als deze zijn meeverzekerd, de extra's.
c. Tot het motorrijtuig rekenen wij niet:
detectie- en mobiele (tele)communicatieapparatuur die in het
motorrijtuig is bevestigd of wordt meegenomen;
zaken die los in of op het motorrijtuig worden meegenomen,
zoals onder meer losse beeld-, geluids-, zend-, navigatieen (hand)computerapparatuur, stratenboeken, foto- en
filmapparatuur, cd's, kleding, paraplu's, reserveronderdelen,
dekzeilen en gereedschap;
niet meeverzekerde extra's.
2. Verzekerde
a. U;
b. uw vennoten, firmanten en bestuurders;
c. de echtgenoten van bovengenoemde personen;
d. uw ondergeschikten, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of
stilzwijgende toestemming van u, gebruik maken van het motorrijtuig.

Artikel 2

Omvang van de dekking
1.

2.

Volledige cascoverzekering
Als het motorrijtuig nieuw is aangeschaft en niet ouder is dan 72
maanden, gerekend vanaf de afgifte van het originele Nederlandse
kentekenbewijs, bieden wij met inachtneming van de Algemene
Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Casco Motorrijtuigen
dekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig veroorzaakt door:
a. de hierna in artikel 2.2 van deze Bijzondere Voorwaarden genoemde
gebeurtenissen;
b. botsen, omslaan, te water of van de weg raken;
c. een ander plotseling van buiten komend onheil.
Deze gebeurtenissen zijn ook gedekt, als zij het gevolg zijn van een eigen
gebrek van het motorrijtuig.
Beperkte cascoverzekering
Als het motorrijtuig nieuw is aangeschaft en ouder is dan 72 maanden,
maar niet ouder dan 120 maanden, gerekend vanaf de afgifte van het
originele Nederlandse kentekenbewijs, bieden wij met inachtneming van
de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Casco
Motorrijtuigen dekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig
veroorzaakt door:
a. brand, explosie, kortsluiting of blikseminslag;
b. diefstal, braak, joyriding, verduistering of vermissing;
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Artikel 3

Bereddingskosten
1.
2.

Wij vergoeden de bereddingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag
dat op het polisblad genoemd staat bij rubriek G5.
De bereddingskosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou
zijn ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de
dekking van rubriek G5 valt.

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere
Voorwaarden Casco Motorrijtuigen gelden de volgende bepalingen.
1. Ander gebruik
Wij dekken geen schade aan of verlies van:
a. een motorrijtuig of accessoire dat is verhuurd (waaronder begrepen
geleased of in huurkoop gegeven) of dat bestemd is voor verhuur,
behalve in geval van verhuur aan een cliënt tijdens de periode waarin
deze zijn eigen motorrijtuig wegens reparatie aan de verzekerde heeft
toevertrouwd of waarin een bij u gekocht motorrijtuig nog niet kon
worden afgeleverd;
b. een motorrijtuig waarvoor een bedrijfsvergunning is gegeven voor
het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, of aan een
motorrijtuig dat als zodanig wordt gebruikt;
c. een motorrijtuig door diefstal of verduistering tijdens of na een
demonstratie of een proefrit, behalve als u een fotokopie van het
rijbewijs of paspoort kunt overleggen van degene die u heeft
gemachtigd het motorrijtuig voor een proefrit mee te nemen;
d. een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het geven van rijlessen met
inbegrip van examenrijden;
e. een motorrijtuig dat bij deelname aan het verkeer niet is voorzien van
de handelaarsplaat of niet is aangemeld volgens het bepaalde in de
artikelen 1.1.b respectievelijk 8 van Rubriek G1.
2. Transport
Wij dekken geen schade aan of verlies van een motorrijtuig veroorzaakt of
ontstaan tijdens het transport door een beroepsvervoerder.
3. Ouderdom
a. Volledige cascoverzekering: Als het motorrijtuig nieuw is
aangeschaft en ouder is dan 72 maanden, gerekend vanaf de afgifte
van het originele Nederlandse kentekenbewijs, vergoeden wij geen
schade aan of verlies van een motorrijtuig;
b. Beperkte cascoverzekering: Als het motorrijtuig nieuw is
aangeschaft en ouder is dan 120 maanden, gerekend vanaf de
afgifte van het originele Nederlandse kentekenbewijs, vergoeden wij
geen schade aan of verlies van een motorrijtuig.
4. Wedstrijden
Wij dekken geen schade aan of verlies van het motorrijtuig veroorzaakt
terwijl met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan een wedstrijd,
snelheidsproef of -rit, behalve wanneer het gaat om een regelmatigheidsof behendigheidswedstrijd of -rit, die geheel binnen Nederland plaatsvindt
en waarbij het snelheidselement niet overheerst.
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5.

6.

a.

Verkochte motorrijtuigen
Wij dekken geen schade aan of verlies van een motorrijtuig dat is verkocht
en voor aflevering in bewerking of bewaring is.
Locatie
Wij verlenen geen dekking voor niet bij ons bekende risico-adressen

Artikel 5

Eigen risico
Op het polisblad is vermeld welk(e) eigen risico’s van toepassing is (zijn).
2.

Artikel 6

Vergoeding van de schade
1.

De schade
a. Algemeen
Wij vergoeden aan u:
1. bij een beschadiging die onder deze rubriek gedekt is: de
reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van het
motorrijtuig direct voor en na de verzekerde gebeurtenis;
2. bij diefstal, verduistering of vermissing die onder deze rubriek
gedekt is: de waarde van het ontvreemde of verduisterde
motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis. Wij zijn alleen
tot vergoeding verplicht als:
het ontvreemde, verduisterde of vermiste motorrijtuig niet
binnen 30 dagen na de gebeurtenis wordt terugverkregen
en
de eigendomsrechten daarvan aan ons worden
overgedragen. Zolang deze eigendomsoverdracht niet heeft
plaatsgevonden, zijn wij door u onherroepelijk gemachtigd
het ontvreemde of verduisterde motorrijtuig terug te
vorderen van degene bij wie het wordt aangetroffen. Bij het
ontbreken van dit terugvorderingsrecht vindt vergoeding
plaats onder aftrek van de dagwaarde van het motorrijtuig
op het moment van de gebeurtenis. Wordt het ontvreemde,
verduisterde of vermiste motorrijtuig binnen deze 30 dagen
terugverkregen, dan is het bepaalde in artikel 6.1.a.1 van
deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing;
3.
bij stilstand van het motorrijtuig in het buitenland door een
mechanisch gebrek aan het motorrijtuig:
de kosten, zoals omschreven in artikel 4.2.b van de Rubriek
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (G1);
de vergoeding van de noodzakelijke kosten van
hulpverlening op de plaats waar het motorrijtuig tot stilstand
is gekomen, behalve de kosten van onderdelen en
reparatie;
de vergoeding van kosten van het bestellen en toezenden
van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig
binnen 4 werkdagen rijklaar te maken, als deze onderdelen
ter plaatse niet (tijdig) verkrijgbaar zijn.
b. Nieuwwaarde en vaste afschrijving
Als het motorrijtuig volgens het kentekenbewijs een personenauto is
(met uitzondering van lesauto's, taxi's, verhuur-, leaseauto's en
auto's met een grijs kenteken),
die nieuw was op de datum van afgifte van het oorspronkelijke
Nederlandse kentekenbewijs en waarvan u de eerste eigenaar
was of die nieuw is en waarvoor nog geen kentekenbewijs is
afgegeven maar die wel in aanmerking komt voor een
personenauto-kentekenbewijs en
waarvan de cataloguswaarde op genoemde momenten lager is
dan € 80.000,- inclusief BPM en BTW, en die volgens het
polisblad tegen de in artikel 2.1 van deze Bijzondere
Voorwaarden genoemde gebeurtenissen (volledig casco) is
verzekerd,
geldt gedurende 36 maanden de volgende afwijkende
waardebepaling:
de waarde direct voor de gebeurtenis wordt - uitgaande van de
datum van afgifte van het oorspronkelijke Nederlandse
kentekenbewijs - als volgt bepaald:
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3.

als de verzekerde gebeurtenis binnen 12 maanden plaatsvindt:
de nieuwwaarde van een personenauto met dezelfde
accessoires en inclusief afleveringskosten) van een gelijk merk,
model, type en uitvoering;
b. als de verzekerde gebeurtenis plaatsvindt in de 13e t/m de 36e
maand: de nieuwwaarde verminderd met 1,5% over de eerste
€ 12.500,- en met 2% over het meerdere voor elke geheel of
gedeeltelijk verstreken maand dat het motorrijtuig op dat
moment ouder is dan 12 maanden;
Als de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de aldus
bepaalde waarde kunt u desgewenst aanspraak maken op
vergoeding van het verschil tussen deze waarde en de waarde
na de beschadiging.
Maximale vergoeding
Als de waarde van het motorrijtuig direct voor de verzekerde gebeurtenis,
eventueel na toepassing van de nieuwwaarderegeling van artikel 6.1.b
van deze rubriek, hoger is dan de aanschaffingsprijs die verzekerde voor
het motorrijtuig betaald heeft, dan wordt de waarde vastgesteld op die
aanschaffingsprijs inclusief de afleveringskosten die al gemaakt zijn.
Totaal verlies (technisch )
Bij totaal verlies (in technische zin) van het motorrijtuig behouden wij ons
het recht voor het wrak over te dragen aan een door ons aan te wijzen
partij.
De uitkering van de schadepenningen vindt niet eerder plaats nadat de
verzekerde alle delen die bij het kentekenbewijs, als dit is afgegeven, van
het motorrijtuig horen heeft overhandigd aan ons.

Artikel 7

Eigendomsrecht na diefstal,
verduistering of vermissing
Als wij de schade hebben vergoed volgens artikel 6.1.a.2 (diefstal,
verduistering of vermissing) en het ontvreemde, verduisterde of vermiste
motorrijtuig wordt alsnog terugverkregen, dan heeft u het recht de eigendom
terug te verlangen. Een verzoek daartoe moet binnen 14 dagen bij ons worden
ingediend. De overdracht van de eigendomsrechten vindt plaats tegen
terugbetaling van het schadebedrag dat door ons betaald is. De kosten van
herstel van een eventuele beschadiging worden daarop in mindering gebracht.
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