Regels voorlopige dekking
Ten behoeve van het intermediair

A. Algemeen
1.

2.

3.

Door de bemiddelaar te verlenen voorlopige risicodekking
Het is de bemiddelaar toegestaan voorlopige risicodekking te
verlenen voor de hierna onder B genoemde nieuwe verzekeringen
(wijzigingen van lopende verzekeringen daaronder begrepen),
onder de voorwaarde dat het aanvraag- of wijzigingsformulier geen
risicoverzwarende bijzonderheden bevat en verder aan de
bemiddelaar geen omstandigheden bekend zijn over de te
verzekeren zaken of personen die acceptatie door ASR op
normale voorwaarden twijfelachtig zouden maken. Voorwaarden
en premies moeten in overeenstemming zijn met de
polisvoorwaarden en de gepubliceerde premietarieven van ASR.
De bemiddelaar moet daarbij de van ASR afkomstige instructies in
acht te nemen.
Het door of namens de (kandidaat-)verzekeringnemer in te dienen
aanvraag- of wijzigingsformulier moet binnen 5 werkdagen na
de voorgestelde ingangsdatum aan ASR worden toegezonden.
Door ASR stilzwijgend te verlenen voorlopige risicodekking
In de gevallen waarin door de bemiddelaar geen voorlopige
risicodekking kan worden verleend naar aanleiding van het
gestelde onder 1 geldt voor risico’s waarvoor door ASR
een premienotering is opgenomen het volgende:
Als ASR niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van een
verzekeringsvoorstel of van een voorstel tot wijziging van een
lopende verzekering aan de bemiddelaar heeft medegedeeld het
voorstel niet of niet op de voorgestelde wijze te kunnen
accepteren, houdt ASR het risico voorlopig gedekt en wel vanaf de
datum van ontvangst van het voorstel, of vanaf de op het voorstel
ingevulde ingangsdatum als deze later ligt.
Door ASR uitdrukkelijk te verlenen voorlopige risicodekking
Een risico:
waarvoor door ASR geen premienotering is opgenomen, of
waarvoor een andere maatschappij de dekking heeft
geroyeerd of geweigerd, of
waarvoor een afwijkende regeling geldt ( bijvoorbeeld bij
zorgverzekeringen, waarbij de voorlopige risicodekking eerst
kan ingaan, nadat een medische keuring gunstig is
uitgevallen),
is pas voorlopig gedekt nadat ASR dit schriftelijk aan de
bemiddelaar heeft meegedeeld.

4.

Non-acceptatie tijdens voorlopige risicodekking
Als ASR tijdens de periode van voorlopige risicodekking besluit de
voorgestelde nieuwe verzekering of de voorgestelde wijziging van
een lopende verzekering niet te accepteren, eindigt de voorlopige
risicodekking ’s middags om 12.00 uur van de 2e werkdag
volgende op die, waarop ASR het bericht van non-acceptatie aan
de bemiddelaar heeft verzonden.

5.

Definitieve risicodekking
Het verlenen van definitieve risicodekking is in ieder geval
voorbehouden aan ASR.

B. Grenzen van de bevoegdheid tot
het verlenen van voorlopige
risicodekking
De bemiddelaar is bevoegd voorlopige risicodekking te verlenen voor
de hierna genoemde verzekeringen onder de daarbij vermelde
beperkingen en met inachtneming van wat onder A is vermeld.

Particuliere verzekeringen
Brand
Extra Uitgebreide en All Risks verzekeringen voor woonhuizen en inboedels:
schade aan het gebouw
€ 400.000,schade aan de inboedel
€ 200.000,Voor de MultiZeker polis gelden de volgende regels:
schade aan het gebouw en of de inboedel
juwelen € 20.000
juwelen en bijzondere bezittingen € 50.000
Voor zover woonhuizen van steen met harde dekking gebouwd zijn en zonder
gevaarlijke belendingen.
Voor verzekeringen op roerende zaken kan ASR bijzondere eisen stellen aan
de inbraakpreventie.
De bemiddelaar moet zich er van overtuigen dat er goede bouwkundige en/of
elektronische voorzieningen overeenkomstig de geldende BORG-klasse zijn
getroffen. In geval van twijfel moet de bemiddelaar overleg plegen met ASR of
anders het risico van inbraak, diefstal en vandalisme van de voorlopige
risicodekking uitsluiten.
Verkeer
1.

2.
3.
4.

Voor de MultiZeker polis gelden de volgende regels.
1.

2.

3.

4.
5.

WA- en/of (beperkte) cascoverzekering voor:

personenauto's € 100.000,- (voor personenauto’s jonger dan 5 jaar
gelden beveiligingseisen: van € 50.000,- tot € 80.000,- SCM klasse 3
en van € 80.000,- tot € 100.000,- SCM klasse 4);

kampeerauto's € 120.000,- (beveiligingseisen afhankelijk van
cataloguswaarde bij Casco Allrisk, dagwaarde bij Casco Beperkt of
taxatiewaarde bij eigenbouw: van € 50.000,- tot € 80.000,- SCM
klasse 1 en van € 80.000 tot € 120.000,- SCM klasse 3);

motorrijwielen, motorcarriers en scooters € 30.000,- (beveiligingseis
voor motoren jonger dan 5 jaar afhankelijk van cataloguswaarde of bij
eigenbouw, ongeacht ouderdom, van taxatiewaarde: van
€ 15.000,- tot € 30.000 SCM).
Oldtimerverzekering, voor oldtimers:

vanaf 25 jaar oud;

waarmee niet meer dan 10.000 km per jaar wordt gereden;

bedoeld voor recreatief en/of hobbymatig gebruik en niet voor
dagelijks woon-/werkverkeer.
Bromfietsverzekering:

maximale cataloguswaarde
€ 5.000,
maximale cataloguswaarde Casco Beperkt
voor snorfiets en fiets met hulpmotor
€ 2.500,Hobbytractorverzekering
Aanhangwagen-/trailerverzekering

Overige branches
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelnummer 51452 (08-11)

WA- en/of (beperkte cascoverzekeringen voor:

personenauto's € 80.000,- (voor personenauto’s jonger dan 5 jaar
gelden beveiligingseisen van € 50.000,- tot
€ 80.000,- SCM klasse 3);

kampeerauto's € 150.000,- (beveiligingseisen van € 50.000,- tot
€ 80.000,- SCM klasse 1 en van € 80.000 tot € 150.00,- SCM
klasse 3);

motorrijwielen, motorcarriers en scooters € 25.000,(beveiligingseisen tot € 15.000,- ART en van € 15.000 tot
€ 25.000,- ART + SCM)
Rechtsbijstandverzekeringen voor motorrijtuigen.
Ongevallenverzekeringen voor inzittenden van auto’s of opzittenden van
motorrijwielen.
SVI / SVI Plus.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
Rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren.
Doorlopende reisverzekeringen.
Caravanverzekeringen met een maximum waarde van € 37.500,- (zowel
nieuw als gebruikt). Voorlopige dekking niet mogelijk voor woonwagens of
permanente bewoning.
Pleziervaartuigen met een maximum dagwaarde van € 75.000,- (zowel
nieuw als gebruikt). WA maximaal € 2.000.000,-. Geen eigen bouw.
Ongevallenverzekering.
De bevoegdheid van de bemiddelaar is beperkt tot:
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Dekking Overlijden
€ 20.000,- per persoon

Dekking Blijvende invaliditeit
€ 100.000,- per persoon
Voor de MultiZeker polis gelden de volgende regels:
1. Aansprakelijkheidsverzekering.
2. Rechtsbijstandverzekering.
3. Schadeverzekering verkeersdeelnemer door ongeval.
4. Ongevallenverzekering, maximaal:

voor Overlijden
€ 20.000,- per persoon

voor Blijvende invaliditeit € 100.000,- per persoon
5. Hulp op reisverzekering.
6. Annuleringsverzekering.
7. Caravanverzekering:

maximale cataloguswaarde
€ 40.000,Voorlopige dekking is niet mogelijk voor woonwagens, permanente
bewoning, eigenbouw-caravans, caravans die zakelijk worden gebruikt en
caravans va het merk Tabbert.
8.
Bootverzekering, maximaal tot

dag-/taxatiewaarde boot
€ 100.000

dagwaarde bijboot
€ 10.000

motorvermogen 100 PK voor een open boot

motorvermogen 150 PK voor een boot met kajuit

motorvermogen 15 KP voor de bijboot
Voorlopige dekking is niet mogelijk als er sprake is van:

geen origineel pleziervaartuig

een onbekend type, eigenbouw

een houten vaartuig met polyester overtrokken

specifieke zeezeiljachten type one-off

ligplaats buiten Nederland

hoovercraft

brandstof LPG

tweemotorige vaartuigen
9. Fietsverzekering, maximaal:

voor elektrische fietsen € 3.000

voor overige fietsen
€ 5.000

Zakelijke verzekeringen
Aansprakelijkheid
Voor de volgende hoofdgroepen kan voorlopige dekking worden verleend
tegen een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per aanspraak en een
maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar:
detailhandel (food);
detailhandel (non-food);
ambachtsbedrijven voor zover uitsluitend werkzaam op eigen locatie;
(sport)verenigingen;
huiseigenaren en verenigingen van appartementseigenaren.
Dekkingsgebied: lidstaten van de Europese Unie.
Eigen risico € 125,- per aanspraak.
Brand
Uitgebreide verzekeringen (eventueel uitgebreid met storm en/of inbraak) voor
kantoren en winkelpanden zonder werkplaats voor zover deze gebouwen van
steen gebouwd zijn, voorzien van harde dekking en er geen gevaarlijke
belendingen zijn.
De bevoegdheid strekt zich uit tot de volgende bedragen:
schade aan het gebouw
€ 400.000,schade aan de inhoud
€ 200.000,bedrijfsschade
€ 200.000,Deze bedragen gelden met inbegrip van de bedragen waarvoor ASR op de
betreffende zaak al risico loopt.
Voor verzekeringen op roerende zaken kan ASR bijzondere eisen stellen aan
de inbraakpreventie.
De bemiddelaar moet zich er van overtuigen dat er goede bouwkundige en/of
elektronische voorzieningen overeenkomstig de geldende BORG-klasse zijn
getroffen. In geval van twijfel moet de bemiddelaar overleg plegen met ASR of
anders het risico van inbraak, diefstal en vandalisme van de voorlopige
risicodekking uitsluiten
Glasverzekeringen bij bedrijven: aanwezig in bovengenoemde categorieën
bedrijven.
MSV voor kantoren, winkels, horecabedrijven en medische praktijken.

Modelnummer 51452 (08-11)

Verkeer
1.

2.
3.
4.
5.
6.

WA- en/of (beperkte) cascoverzekeringen voor:

WA tot 3.500 kg ledig gewicht

personenauto's € 80.000,- (voor personenauto’s jonger dan 5 jaar
gelden beveiligingseisen van € 50.000,- tot
€ 80.000,- SCM klasse 3);

kampeerauto's € 150.000,- (beveiligingseisen van € 50.000,- tot
€ 80.000,- SCM klasse 1 en van € 80.000 tot € 150.00,- SCM
klasse 3);

motorrijwielen, motorcarriers en scooters € 25.000,(beveiligingseisen tot € 15.000,- ART en van € 15.000 tot
€ 25.000,- ART + SCM)
Bestelwagens:

WA tot 3.500 kg totaalgewicht,

(beperkt) casco: bij diefstalgevoelige lading SCM klasse 3
Rechtsbijstandverzekeringen voor motorrijtuigen.
Ongevallenverzekeringen voor inzittenden van auto’s of opzittenden van
motorrijwielen.
SVI / SVI Plus.
SVB.

Transport
Soort verzekering
Eigen vervoer
.

Maximum bedrag
€ 15.000,-

Overige bepaling
Geen levende dieren

