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- alle informatie en bewijsstukken te verstrekken, welke de maatschappij, of de door

haar

aangestelde deskundige,
nodig acht;
- de aanwijzingen van de maatschappij of de door haar ingeschakelde deskundige op te
volgen en
alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen.
2 Eigendomsovergangi
totaal verlies/stalling
het buitenland

in

Bij eigendomsovergang en bij totaal verlies van het motorrijtuig alsmede indien het
motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald eindigt de dekking met
onmiddellijke
ingang.
Tevens moet van eigendomsovergang, totaal verlies van het motorrijtuig alsmede indien het
motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald, binnen 8 dagen mededeling
gedaan aan de maatschappij.

worden

3 Ander woonadres

Zodra de verzekeringnemer of, indien deze een rechtspersoon is, de regelmatige bestuurder,
van woonadres verandert, is de verzekeringnemer verplicht daarvan binnen 14 dagen kennis
te geven
aan de maatschappij.

4 Verlies van recht op
uitkering

Elk recht op uitkering vervalt:
- als bij schademelding opzettelijk onjuiste gegevens
worden verstrekt;
- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen
en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
_ als niet binnen 6 maanden, nadat een uitkering door de maatschappij
door de verzekeringnemer een rechtsvordering is ingesteld;
- na verloop van 5 jaar sinds de gebeurtenis heeft plaats gehad.

Artikel 5

Premie

1 Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd. lndien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig
is voldaan biedt de verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling
geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht om 12.00 uur
‘s-middags van de dag volgend op die,
waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen die
zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering
geen dekking bood, blijven
echter van de dekking uitgesloten.

2 Korting voor schadevrij
verloop

mocht zijn geweigerd,

nodig is,

lndien in de polis staat vermeld dat de korting voor schadevrij rijden wordt vastgesteld
volgens de
‘Bonus/Malus’
regeling, dan
gelden de volgende bepalingen.
reaelinq
1 Bonus/Malus
Deze kortingsregeling geldt voor premies voor de risico
’s aansprakelijkheid en/of
dan wel aansprakelijkheid plus brand en diefstal. Nadat bij het sluiten van de verzekering
de Bonus/Malus
(B/M-)trede is vastgesteld, wordt na elk verzekeringsjaar de
voor de premie voor het volgende jaar bepaald volgens onderstaand schema
schaal).
B/M-trede

Kortingspercentage

casco
korting/opslag
(BonusiMalus

Toekomstige B/M-trede na een verzekeringsjaar
Zonder
schade

1

1
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opslag

6
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4
3
2

1

3

3
2
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

2 Teruaval van kortina bii
schade
ledere melding van een gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot
uitkering kan voortvloeien geldt
als Ben schade die van invloed is op het
kortingspercentage. Een dienovereenkomstig gewijzigd kortingspercentage geldt met
ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar na de datum waarop de gebeurtenis
plaatshad.
lndien de schademelding na het eerstbedoelde tijdstip is verwerkt heeft de maatschappij
het recht met terugwerkende kracht suppletie van premie te vorderen.

1

3 Geen teruaval van kortinq
Een schademelding heeft geen invloed op de korting voor schadevrij verloop zodra
vaststaat dat:
- de melding hoogst waarschijnlijk niet tot een uitkering zal leiden;
_ een betaalde schade geheel
- bij een casco-uitkering op basis van nieuwwaarde: de
werkelijke schade door de maatschappij is verhaald;
- de gebeurtenis
valt onder de in de casco-voorwaarden onder art.2.3.2 genoemde
casco evenementen;
- uitsluitend kosten op grond van
‘hulpverlening na ongeval ’ zijn vergoed (artikel 2.6 van
het onderdeel
‘Aansprakelijkheid ’);
- uitsluitend uitkering van een
‘dagvergoeding bij diefstal ’, als bedoeld in artikel 4.5.5 van
het onderdeel
‘Casco’ heeft plaatsgevonden;
_ een betaalde schade binnen 6 maanden nadat hem van het uit gekeerde
is gedaan door de verzekeringnemer voor eigen rekening is genomen.

mini-

bedrag

bericht

Premie en/of
Bonus/Malus-aanpassing
bij verandering van adres

Bij een ander woonadres in de zin van artikel 4.3 zal de maatschappij, indien voor de
nieuwe woonplaats volgens het
te hanteren tarief voor een of meer van de gedekte risico
’s
een hogere of lagere premie en/of B/M-trede geldt, de premie en/of de B/M-trede
dienovereenkomstig aanpassen. De aanpassing van de premie zal per verhuisdatum
geschieden. De aanpassing van de B/M-trede
geldt met ingang van het eerstvolgende
verzekeringsjaar na de verhuisdatum.

Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft
recht op een naar billijkheid vast
te stellen restitutie van premie over
de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
- bij tussentijdse beeindiging door de maatschappij behoudens in geval van opzegging
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade;
- bij tussentijdse
be&indiging
omdat de verzekeringnemer geen
belang meer heeft bij het
motorrijtuig vanwege (r)emigratie dan wel zijn overlijden;
- bij tussentijdse beeindiging wegens stalling van het motorrijtuig in het buitenland;
- bij beeindiging wegens eigendomsoverdracht van het motorrijtuig, mits verzekeringnemer of
de eigenaar door overlegging van (een fotokopie van) het vrijwaringsbewijs aantoont dat
het motorrijtuig hem niet meer in eigendom toebehoort;
- bij toepassing van een lagere premie in geval van een tussentijdse adreswijziging (zie dit
artikel onder 3);
- indien binnen 36 maanden na schorsing van de verzekering (zie artikel 7.4) een ander
motorrijtuig ter verzekering wordt aangeboden en door de maatschappij wordt
geaccepteerd.
Restitutie vindt in de eerste vier situaties niet plaats indien het
te restitueren
bedrag minder
dan f 25,- bedraagt.

Artikel 6

Herziening van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het
recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering
te herzien en deze verzekering tussentijds
premie en/of voorwaarden
aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft
verzekeringnemer het
recht de aanpassing schriftelijk
te weigeren, indien deze leidt tot
hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. lndien verzekeringnemer van dit
recht gebruik maakt eindigt de verzekering met onmiddellijke
ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premie-opstelling
gespecificeerde onderdelen, dan
geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is
beeindiging alleen mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.

Artikel 7
1 Duur en

aan de nieuwe

Looptijd van de verzekering
becindiging

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is
beeindigd.
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering
is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk
te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

2 Tussentijdse beeindiging
door verzekeringnemer

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer tussentijds schriftelijk
worden opgezegd indien deze, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, niet
met een aanpassing van premie en/of voorwaarden.

3 Tussentijdse
begindiging
door de maatschappij

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk
worden opgezegd:
_ per contractsvervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
_ gedurende de periode dat verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie
voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
- na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is geschied
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
_ met onmiddellijke
ingang, indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn
verstrekt;
_ met onmiddellijke
ingang nadat sprake is van eigendomsoverdracht of
motorrijtuig, tenzij de verzekering wordt geschorst of voor een ander motorrijtuig wordt
voortgezet;
_ met onmiddellijke
ingang nadat het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald
of een buitenlands kenteken gaat voeren.

4 Schorsing van de
verzekering

accoord

gaat

te

totaal verlies van het

De verzekering kan op verzoek van de verzekeringnemer
worden geschorst indien na
eigendomsoverdracht of
totaal verlies niet direct een ander ter verzekering aangeboden en
door de maatschappij geaccepteerd motorrijtuig in gebruik wordt genomen.
De schorsing heeft tot gevolg dat de dekking eindigt en weer van kracht wordt nadat daarover
met de maatschappij overeenstemming is bereikt.
&horsing van de verzekering wegens
tijdelijke buiten gebruikstelling van het motorrijtuig (
“winterstop ”) is niet mogelijk.

Artikel 8

Algemene informatie

1 Adres

Kennisgevingen van de maatschappij
zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of
wiens bemiddeling deze verzekering

2 Persoonsgegevens

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen
worden opgenomen in de door de maatschappij (of
als deze verzekering
loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatschappij.

3 Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van
de verzekeringsovereenkomst kan men
zich, behalve tot de directie van Delta Lloyd
Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4,
Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam,
wenden
- de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf,
Postbus 93560,
2509 AN
‘sGravenhage;
- de Ombudsman Schadeverzekering,
Postbus 93560, 2509 AN
‘sGravenhage

aan de verzekeringnemer kunnen
worden gedaan
aan het adres van de tussenpersoon via
loopt.

tot:

aan

Aansprakelijkheid

Met voorbijgaan
aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden
mocht zijn bepaald,
word1 de verzekering geacht
aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

Artikel 1

Verzekerden
De verzekerden zijn:
- de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de passagiers van het
motorrijtuig;
- de werkgever van deze personen, indien hij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade die door een van hen is veroorzaakt.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1 Aansprakelijkheid

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade
zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade die met of door het motorrijtuig is
veroorzaakt. In de dekking is mede begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door zaken die
zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig, tenzij de
schade is ontstaan tijdens laad en loswerkzaamheden.

2 Verzekerd

bedrag

aan personen

De maatschappij keert per gebeurtenis voor
alle verzekerden tezamen
maximaal het in de
polis vermelde verzekerde
bedrag uit. lndien het gaat om de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt in een land waar een hoger verzekerd
bedrag wettelijk is voor geschreven, geeft
de verzekering dekking tot dat hogere
bedrag.

3 Zekerheidsstelling

lndien een buitenlandse overheid in
verband met een gedekte gebeurtenis een
zekerheidsstelling verlangt voor de invrijheidstelling van een verzekerde of voor de opheffing
van een op het motorrijtuig gelegd
beslag zal de maatschappij deze voorschieten tot een
bedrag van ten hoogste f
25.000,-.
De verzekerden zijn verplicht
alle medewerking te verlenen om terugbetaling van het
voorgeschoten
bedrag aan de maatschappij te verkrijgen.

4 Proceskosten

Zo nodig boven het verzekerde
bedrag vergoedt de maatschappij naar aanleiding van een
gedekte gebeurtenis:
_ de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de maatschappij aanhangig
gemaakt burgerlijk
proces;
- de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen een verzekerde aanhangig
gemaakt burgerlijk
proces mits dit verweer wordt gevoerd onder leiding van de
maatschappij;
- de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de maatschappij
een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafproces.

5 Schade aan eigen
motorrijtuigen

De verzekering geeft tevens recht op vergoeding van de schade die met of door het
verzekerde motorrijtuig
aan een ander motorrijtuig van verzekeringnemer is toegebracht,
indien en voorzover een verzekerde daarvoor jegens verzekeringnemer aansprakelijk is.
Het recht op vergoeding geldt niet voor:
_ schade die is ontstaan bij een gebeurtenis in gebouwen of op terreinen in gebruik bij
verzekeringnemer of de eigenaar van het motorrijtuig;
- de bij de schadegebeurtenis ontstane gevolg en/of bedrijfsschade.

6 Hulpverlening na ongeval

De verzekering geeft recht op hulpverlening en kostenvergoeding wanneer als gevolg van een
ongeval niet meer met het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger (ook: zijspan) kan
worden gereden, dan wel doordat ongeval de bestuurder of passagiers niet in staat zijn om
het motorrijtuig te besturen.
Als ongeval
geldt ieder, het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger treffend van buiten
komend onheil, waaronder ook te verstaan brand en diefstal. Een mechanisch gebrek als
oorzaak van stranding wordt niet als ongeval beschouwd.

word1 verleend in

Het recht op de hulpverlening en kostenvergoeding geldt op voorwaarde dat:
_ de verzekering betrekking heeft op een motorfiets of scooter, niet bestemd voor
verhuurdoeleinden;
_ het recht
en kostenvergoeding blijkt uit een door de
op de gevraagde hulpverlening
maatschappij afgegeven Verzekeraarshulpkaart of ander daartoe strekkend document;
_ de hulpverlening en/of de (voor vergoeding in aanmerking komende) kosten tot stand
komen in
overleg met en na verkregen instemming van de Verzekeraarshulpdienst en/of de
VHD-TravelCare;
- de hulpverlening in redelijkheid uitvoerbaar is en niet onmogelijk wordt gemaakt door
bijvoorbeeld oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of vanwege een natuur of kernramp.
1 Huloverlenina binnenland
De hulpverlening omvat bij een ongeval binnen Nederland:
- het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door of namens
verzekeringnemer bepaald adres in Nederland;
- het vervoer van de bestuurder en passagiers met hun
bagage per taxi naar een door de
bestuurder te bepalen adres in Nederland.
2 Huloverlenina buitenland
De hulpverlening omvat bij een ongeval buiten Nederland, maar nog wel binnen het
verzekeringsgebied:
- het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig
naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan
worden beoordeeld en/of hersteld;
- het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar een door of namens
verzekeringnemer bepaald adres in Nederland indien vaststaat dat het niet mogelijk is
om binnen 4 werkdagen een zodanige reparatie
- of noodreparatie
- te laten uitvoeren
dat op technisch verantwoorde wijze (terug)gereisd kan
worden; blijken de kosten van
vervoer echter hoger dan de waarde van het gestrande object dan wordt volstaan met
vergoeding van de kosten verbonden
aan invoering of vernietiging ervan in het
betreffende land;

en

- het vergoeden van de terugreiskosten van bestuurder en passagiers, met reisbagage,
indien overeenkomstig het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd;
vergoed
worden de kosten van vervoer per taxi naar het dichtstbij gelegen
spoorwegstation, van vervoer per trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in
Nederland dat het dichtst bij de plaats van bestemming
ligt, en tenslotte vervoer per taxi
van dat station naar de plaats van bestemming.
Artikel 3

Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen vermeld bij het onderdeel
geen dekking voor:
1

‘Algemeen ’ (artikel 3) biedt de verzekering

niet aemachtiade bestuurder en passaoier
de aansprakelijkheid van hen die niet door een daartoe bevoegd
om als bestuurder of passagier gebruik te
maken van het motorrijtuig;

persoon

zijn gemachtigd

2 het motorrijtuia
zelf/bepaalde
zaken
de aansprakelijkheid voor:
- schade aan het motorrijtuig zelf;
- schade aan zich in/op het motorrijtuig bevindende en/of daarmee vervoerde zaken;
- schade aan zaken die de verzekeringnemer in eigendom toebehoren;
_ schade aan zaken die de verzekeringnemer of de aansprakelijke verzekerde uit hoofde
van een huur, leen of andere overeenkomst in gebruik heeft.
Artikel 4

Schade

1 Schaderegeling met
benadeelden

De maatschappij heeft het
recht een schadevergoeding rechtstreeks
aan de benadeelde of
anderszins rechthebbende
persoon/instantie
te betalen en met deze een schikking te treffen.
De terzake door de maatschappij genomen beslissingen zijn
bindend voor de verzekerde.

2 Verhaal

Wanneer de maatschappij ingevolge de W.A.M. of een daarmee overeenkomende
buitenlandse wet tot schadevergoeding is verplicht zonder dat er sprake is van een gedekte
gebeurtenis, heeft de maatschappij het
recht het door haar verschuldigde te verhalen op de
verzekeringnemer en de aansprakelijke verzekerde.
De maatschappij zal dit
recht op verhaal niet uitoefenen:
- jegens de verzekerde, niet-verzekeringnemer, die te goeder
trouw mocht aannemen dat zijn
aansprakelijkheid was gedekt;
- jegens de verzekeringnemer indien deze
aantoont dat de omstandigheden waardoor de
dekking ontbreekt, anders dan die als vermeld in artikel 3.9 en 3.10 van het onderdeel
‘Algemeen ’,
zich buiten zijn
weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt
heft.

Casco

Verzekerden

Artikel 1

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer.
Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1 Schade aan het
motorrijtuig en
accessoires

De verzekering geeft de verzekerde recht op een vergoeding voor beschadiging of verlies
van het motorrijtuig, de bij de opgegeven uitvoering door de fabriek afgeleverde
standaarduitrusting en de als verzekerd
aan te merken accessoires (zie hierna), indien de
schade is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis.

2 Verzekerde accessoires

Als verzekerde accessoires
gelden:
- de aan het motorrijtuig bevestigde accessoires voor zover deze naar aard en omvang
gebruikelijk zijn, alsmede de uitdrukkelijk meeverzekerde accessoires;
aan het motorrijtuig gemonteerde diefstalpreventiemiddelen.
- de in of
Aan het motorrijtuig bevestigde of meegevoerde telecommunicatie-apparatuur wordt niet als
verzekerde accessoire aangemerkt.
In de polis is vermeld of als gedekt risico

3 Gedekte gebeurtenissen

‘brand en diefstal ’, dan wel

‘casco’ geldt.

1 Brand en diefstal
Bij ‘brand en diefstal ’
gelden als gedekte gebeurtenissen:
- brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
- diefstal, verduistering, joy-riding, alsmede beschadiging die is ontstaan bij het plegen
daarvan
- waaronder mede begrepen de poging daartoe
- of ontstaan gedurende de tijd
aan de macht van de
dat het motorrijtuig als gevolg van
Ben van deze gebeurtenissen
verzekerde was onttrokken.
2

4 Hulpverlening na
het buitenland

pech in

Casco
Bij ‘Casco’ gelden als gedekte gebeurtenissen de hierna omschreven mini-casco
evenementen alsmede
- botsen,
slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als dit het gevolg is van
een eigen gebrek van het motorrijtuig;
- enig onverwacht van buiten komend onheil.
Als minicasco evenementen
gelden:
- brand en diefstal zoals hiervoor omschreven;
- storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 meter per
seconde
waardoor het motorrijtuig
- in stilstand
- omver waait, of voorwerpen
motorrijtuig terechtkomen;
- overstroming, lawine, aardverschuiving of andere natuurramp;
- inslag van hagelstenen op de carrosserie;
- botsing van het rijdende motorrijtuig met vogels, loslopende dieren of overstekend wild;
_ relletjes of opstootjes;
- het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan alsmede het vallen van
voorwerpen uit een luchtvaartuig;
_ enig van buiten komend onheil tijdens transport van het motorrijtuig per boot of trein,
tenzij uitsluitend sprake is van krassen, schrammen en lakschade.

(windkracht
7),
op/tegen het

lndien tevens het onderdeel
‘Aansprakelijkheid ’ is verzekerd en op grond van artikel 2.6
van dat onderdeel recht bestaat op hulpverlening na ongeval, geldt de hierna onder 1 en 2
omschreven uitbreiding op die hulpverlening, mits:
- als gedekt risico
‘casco’ geldt, en
_ het recht op de gevraagde hulpverlening blijkt uit de door de maatschappij afgegeven
Verzekeraarshulpkaart of ander daartoe strekkend document.
1 Uitbreidina beario onaeval
Van een
ongeval is tevens sprake
wanneer
binnen het verzekeringsgebied, tot stilstand komt
gevolg van een mechanisch gebrek.

het motorrijtuig buiten Nederland,
- of niet meer verder kan rijden

2 Hulaverlenina lanas de wea/Toezendina onderdelen
De hulpverlening omvat tevens:
- het vergoeden van de noodzakelijke kosten verbonden
aan hulp langs de weg
(waaronder niet begrepen reparatie bij een garage) tot een maximum van f
gebeurtenis; de kosten van onderdelen komen niet voor vergoeding in aanmerking;
_ het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om
het motorrijtuig rijklaar te
maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte
termijn verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van
verzekerde, maar
worden zonodig door of namens de maatschappij voorgeschoten.
Artikel 3

Uitsluitingen en beperkingen

1 Uitsluitingen

De verzekering geeft geen recht op vergoeding indien op de schadegebeurtenis een van de
uitsluitingen als vermeld in het onderdeel
‘Algemeen ’ (artikel 3) van toepassing is.
De maatschappij zal
echter op de in voormeld artikel onder
1 tot en met 7 vermelde
uitsluitingen geen beroep
doen indien de verzekeringnemer aantoont dat de daar omschreven
omstandigheden
zich buiten zijn
weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor
in redelijkheid geen verwijt heft; deze regeling geldt tevens voor de in artikel 3.8 (onderdeel
‘Algemeen ’) vermelde uitsluiting, tenzij de uitgesloten omstandigheden de
persoon
voor wie de alcoholuitsluiting uitdrukkelijk in de polis van toepassing is verklaard.

maar nog
- als

250; per

betreffen

wel

te

Bij gedekt risico ‘brand en diefstal ’ of ‘casco’ wordt het eigen risico zoals in mindering
brengen op de volgens artikel 4 vastgestelde vergoeding behoudens die als bedoeld in
artikel 4.5.5
- als volgt bepaald.

2 Eigen risico

1

Eiaen risico vermeld in de
oolis/Extra eiaen risico
Als eigen risico geldt het
bedrag dat als zodanig in de polis voor
‘casco’ is vermeld.
Daarboven geldt een extra eigen risico van f 1
OO,- indien de bestuurder op het moment van
de gebeurtenis nog geen 24 jaar oud is.

2 Eiaen risico bii minicasco evenement
lndien bij gedekt risico
‘casco’ sprake is van schade als gevolg van een in de cascovoorwaarden, artikel 2.3.2 genoemd min-casco evenement wordt, eventueel in afwijking
van voorgaande bepaling, een eigen risico van f
200,- op de vergoeding in mindering
gebracht.
Artikel 4

Schade

1 Onderzoek
schadel
inschakeling deskundige

De verzekerde is gehouden de maatschappij in de gelegenheid te stellen een schade te
onderzoeken. Voor het vaststellen van de schadevergoeding kan de maatschappij
meer deskundigen benoemen.

2 Politie-aangifte bij
diefstal/melding
wachttermijn

Bij de gebeurtenissen diefstal, braak, verduistering en joyriding is de verzekerde verplicht
direct aangifte te
doen bij de politie.
Verzekeringnemer verklaart
zich bij vermissing van het motorrijtuig akkoord met het
aanmelden door de maatschappij van de voertuiggegevens
aan het Vermiste Auto Register
(VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de maatschappij
ingeschakeld kunnen
worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het motorrijtuig.
Verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het motorrijtuig doorgeven
VAR via de Delta Lloyd
Helpdesk (055 - 577 50
70), die 24-uur per dag bereikbaar is.

VAR/

Ben of

aan het

Het recht op schadevergoeding ontstaat nadat een termijn van 30 dagen is verstreken zonder
dat het motorrijtuig is teruggevonden, en nadat de verzekerde op verzoek van de
maatschappij de eigendom van de ontvreemde, verzekerde zaken
aan haar heeft
overgedragen.
3 Totaal verlies

4 Schadevaststelling

Bij een vergoeding in geval van totaal verlies in technische zin van het motorrijtuig behoudt de
maatschappij
zich het recht voor het wrak over te
doen dragen aan een door haar
wijzen partij. De uitkering van de vergoeding zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de
verzekerde
alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs heeft overhandigd
aan de maatschappij.
Bij het vaststellen van de schade

gelden

aan te

de volgende bepalingen.

Alaemeen
De maatschappij vergoedt
- in geval van beschadiging: de reparatiekosten voorzover deze niet meer bedragen dan
de waarde op het moment van de schadegebeurtenis verminderd met de restantwaarde;
- in geval van totaal verlies, waaronder ook verlies door diefstal en verduistering: de
waarde op het moment van de schadegebeurtenis verminderd met de restantwaarde.
De vergoeding zal niet meer bedragen dan het verzekerde
bedrag
het gedekte risico is vermeld, tenzij er sprake is van een extra vergoeding zoals vermeld
in artikel 4.5 of toepassing van de nieuwwaarderegeling tot overschrijding daarvan leidt.

dat in de polis voor

De vergoeding is exclusief BTW indien
- de premie voor dit onderdeel van de verzekering is berekend op basis van het exclusief
BTW opgegeven verzekerde
bedrag en/of
- de eigenaar van het motorrijtuig
recht heeft op vooraftrek BTW.
2 Nieuwwaardereaelinq
De schadevaststelling heeft plaats op basis van de nieuwwaarderegeling indien het
verzekerde motorrijtuig een
aan verzekerde in eigendom toebehorende motorfiets of
scooter is, niet
wordt gebruikt voor
lease/verhuurdoeleinden
en voorts is voldaan
voorwaarde dat
- de motorfiets/scooter
nieuw was op de datum dat een Nederlands kentekenbewijs werd
afgegeven en op de polis een verzekerd
bedrag casco is vermeld van niet meer dan
f 35.000;, en
- als gedekt risico ‘casco’ geldt en
_ de schadegebeurtenis plaats heeft binnen 36 maanden na de afgifte van het (eerste)
kentekenbewijs.

aan de

Toepassing van de nieuwwaarderegeling betekent dat als waarde van de
motorfiets/scooter
op het moment van de schadegebeurtenis wordt aangemerkt:
_ bij schade binnen 12 maanden: de nieuwwaarde van de
motorfiets/scooter
op het
moment van de schade, inclusief de
gangbare afleveringskosten en de kosten van
afgifte van het kentekenbewijs deel I;
_ bij schade in het tweede jaar: de nieuwwaarde als hiervoor bedoeld, verminderd met
12%, welk percentage wordt vermeerderd met 1 voor elke geheel verstreken
maand dat
de motorfiets/scooter
op het moment van de schade ouder is dan 12 maanden;
- bij schade in het derde jaar: de nieuwwaarde als hiervoor bedoeld, verminderd met
24%,
welk percentage wordt vermeerderd met
0,5 over elke geheel verstreken
maand dat de
motorfiets/scooter
op het moment van de schade ouder is dan 24 maanden.
lndien de reparatiekosten meer bedragen dan
2/3 van de overeenkomstig het voorgaande
berekende waarde op het moment van de schade, heeft de verzekerde
recht op vergoeding
op basis van
totaal verlies.
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor het vervangende motorrijtuig als bedoeld in artikel
2.3 van het onderdeel
‘Algemeen ’.

3 Geluidsapparatuur
Bij beschadiging of verlies van tot de standaarduitrusting of meeverzekerde accessoires te
rekenen geluidsapparatuur als gevolg van een onder
‘brand en diefstal ’ gedekte
gebeurtenis (zie artikel 2.3.1) wordt ten hoogste f 1
.OOO,- vergoed.
lndien echter als gedekt risico
‘casco’ geldt wordt deze beperking niet toegepast bij de
vergoeding voor schade
aan tot de standaarduitrusting behorende apparatuur.:
5 Extra vergoeding

Zo nodig boven het verzekerde
gedekte gebeurtenis:

bedrag

vergoedt de maatschappij naar aanleiding van een

1 accessoires/diefstalpreventiemiddelen
schade
aan de volgens artikel 2.2 verzekerde accessoires en diefstalpreventiemiddelen
mits als gedekt risico
‘casco’ geldt;
2 helm en motorkledinq
schade
aan door de bestuurder en passagier gedragen helm en motorkleding tot
maximaal f 1.500,-;
3 beraina en vervoer
de kosten van berging en eventueel vervoer naar de
dichtstbrlzrjnde
reparatie-inrichting
indien en voorzover hiervoor geen beroep kan
worden gedaan op het bepaalde in artikel
2.6 bij het onderdeel
‘Aansprakelijkheid ’;
4 averii arosse
de van de verzekerde gevorderde bijdrage in de averij grosse;
5 daaveraoedina bij diefstal
f 25; voor iedere dag dat het voor
‘brand en diefstal ’ of ‘casco’ verzekerde motorrijtuig na
diefstal, verduistering of joy-riding nog niet is teruggevonden; er wordt over
maximaal
dagen vergoeding verleend.
6 Afstand verhaalrecht

De maatschappij zal geen gebruik
maken van de (eventuele) mogelijkheid om de betaalde
vergoeding te verhalen op de door de verzekerde gemachtigde bestuurder en passagiers, of
de werkgever van deze personen, tenzij sprake is van een uitsluiting die niet tegen de
verzekeringnemer kan
worden ingeroepen.
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Ongevallen opzittenden

De bij dit onderdeel vermelde bepalingen
gelden als aanvulling op
van de voorwaarden Ongevallenverzekering van Delta Lloyd (model 0 03.2.07 B).
Deze voorwaarden
worden op verzoek
aan verzekeringnemer toegezonden.

Artikel 1

Verzekerden

c.q. in afwijking

De verzekerden zijn degenen die op het moment van een in artikel 2.1 bedoelde gebeurtenis
met toestemming van een daartoe bevoegde
persoon als bestuurder of passagier van het
motorrijtuig
gelden, dan wel als zodanig golden direct voor een in artikel 2.2. omschreven
handeling.
Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1 Gedekte
gebeurtenissen/ongeval

De verzekering geeft
recht op uitkering van de overeenkomstig artikel 4 te berekenen
bedragen, wanneer de verzekerde:
- tengevolge van een ongeval overlijdt;
- tengevolge van een ongeval geheel of gedeeltelijk invalide blijft.
Onder ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waardoor een geneeskundig vast te stellen
lichamelijk
letsel ontstaat als gevolg van een plotseling rechtstreeks op de verzekerde
inwerkend uitwendig geweld.

2 Ongeval tijdens
oplafstappen,
noodreparaties

tanken,

Artikel 3

De verzekering geeft tevens dekking voor een ongeval tijdens:
- op en afstappen;
- het bijvullen van brandstof;
- het onderweg verrichten van noodreparaties, waaronder
van het motorrijtuig.

mede te verstaan het (aan)duwen

Uitsluitingen
De verzekering
geeft geen
recht op uitkering indien op de schadegebeurtenis een van de
uitsluitingen als vermeld in het onderdeel
‘Algemeen ’ (artikel 3) van toepassing is.

Artikel 4

Schade

1 Uitkering bij overlijden

Bij overlijden keert de maatschappij het daarvoor in de polis vermelde, per opzittende
geldende,
bedrag uit. De uitkering geschiedt
aan de wettige erfgenamen van de verzekerde
met uitzondering van de
Staat.
lndien de verzekerde op het moment van overlijden jonger is dan 16 jaar of ouder dan 69 jaar
bedraagt de uitkering ten hoogste f 5.000,.

2 Uitkering bij invaliditeit

In geval van blijvende invaliditeit wordt
per verzekerde opzittende uitgekeerd op basis van het
vastgestelde percentage blijvende invaliditeit. Een overeenkomstig percentage van het op de
polis vermelde, voor blijvende invaliditeit verzekerde
bedrag, wordt aan de verzekerde
uitgekeerd.
Aan de verzekerde die op het moment van het ongeval ouder is dan 69 jaar, wordt
maximaal f lO.OOO,- uitgekeerd.
Bij de vaststelling van het invaliditeitspercentage wordt geen rekening gehouden met het
beroep van de verzekerde.

3 Overschrijding van aantal
verzekerde opzittenden

lndien op het moment van de gebeurtenis sprake is van meer opzittenden
zijspan-passagier(s)
te rekenen
- dan het verzekerde aantal,
uitkeringen naar evenredigheid verminderd.
Wanneer in dat geval tevens sprake is van overlijden van een verzekerde voor wie een
uitkeringsbeperking op grond van een in dit artikel onder 1 vermelde leeftijdsgrens
worden de daarbij vrijvallende bedragen aangewend voor aanvulling van de
verhoudingsgewijs gekorte uitkering per verzekerde.

worden

- waartoe ook de
de berekende

geldt,

