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Rubriek I

Productvoorwaarden Garageverzekering

Productvoorwaarden
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
A Artikel 4
Arti Artikel 5

Aanvullende begripsomschrijvingen
Naverrekening
No-claim korting
Schade
Algemene uitsluiting

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1 Verzekering
De garageverzekering
1.2 Schade
1.2.1 Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet
de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de op geld
waardeerbare gevolgen hiervan.
1.2.2 Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van
anderen dan verzekeringnemer met inbegrip van de op geld
waardeerbare gevolgen hiervan.
1.2.2.2 Als zaakschade wordt tevens beschouwd het
verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarop of
daarin bevinden van vreemde stoffen.
Artikel 2 Naverrekening
2.1 Amlin kan na het einde van ieder verzekeringsjaar opgave
vragen van de gegevens, die bij de aanvang van dat jaar zijn
geschat om als grondslag te dienen voor de premieberekening.
2.2 De verzekeringnemer zal deze gegevens verstrekken binnen
3 maanden nadat hem het verzoek daartoe heeft bereikt.
Aan de hand van deze gegevens zal Amlin, de definitieve premie
vaststellen, het te veel of te weinig met de verzekeringnemer
verrekenen en eventueel de voorschotpremie voor het nieuwe
verzekeringsjaar wijzigen.
2.3 Heeft Amlin binen de termijn van 3 maanden de gegevens
niet ontvangen, dan heeft zij het recht de definitieve premie vast
te stellen door de betaalde voorschotpremie te verhogen met
25% en ook de voorschotpremie van het nieuwe verzekeringsjaar te
wijzigen.
Artikel 3 No-claimkorting
3.1 Als een verzekeringsjaar schadevrij is verlopen, verleent
Amlin over de premie voor het daaropvolgend jaar een korting
van 40%. Een verzekeringsjaar geldt als schadevrij als in dat jaar
geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarvoor Amlin een
verplichting tot schadevergoeding heeft erkend of zal moeten
erkennen.
3.2 Een aangemelde schade heeft geen invloed op het verlenen
van de korting, als Amlin:
3.2.1 Uitsluitend schadevergoeding of kosten is verschuldigd in
verband met een tussen verzekeraars geldende
schaderegelingsovereenkomst.
3.2.2 De schade uitsluitend als gevolg van een tussen
verzekeraars geldende schaderegelingsovereenkomst niet of
slechts gedeeltelijk heeft kunnen verhalen.
3.2.3 De schade niet helemaal heeft kunnen verhalen, uitsluitend
omdat volgens een bepaling in de voorwaarden de vergoeding
hoger was dan de werkelijke geleden schade.
3.2.4 De schade op grond van de wet (dus niet op grond van een
tussen verzekeraars geldende schaderegelings-overeenkomst)
geheel heeft kunnen verhalen.
3.2.5 Wettelijke schadevergoeding is verschuldigd, of de
uitgekeerde schadevergoeding niet helemaal heeft kunnen
verhalen, terwijl de verzekerde geen (mede) schuld heeft aan het
ontstaan van de schade.
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Artikel 4 Schade
4.1 Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van
een gebeurtenis die voor Amlin tot een verplichting tot uitkering
kan leiden, is hij verplicht:
4.1.1 die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig als
rederlijkerwijs mogelijk is aan Amlin te melden;
4.1.2 alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking
van onmiddellijk dreigende schade;
4.1.3 in geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing,
vandalisme of een aanrijding waarbij de bestuurder onbekend is,
meteen aangifte te doen bij de politie;
4.1.4 zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de
schade en alles na te laten, wat de belangen van Amlin zou
kunnen schaden;
4.1.5 aan Amlin op te geven welke andere verzekeringen voor
het verzekerde belang ook dekking bieden;
4.1.6 de aanwijzingen van Amlin nauwkeurig op te volgen en de
over de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te
beantwoorden;
4.1.7 als Amlin daarom vraagt, een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier te zenden;
4.1.8 geen uitspraken of toezeggingen te doen waarmee hij ten
onrechte aansprakelijkheid erkent;
4.1.9 alle gegevens die op een schade betrekking hebben binnen
een redelijke termijn aan Amlin op te geven en de op deze schade
betrekking hebbende brieven en bescheiden aan Amlin te zenden.
4.2 Amlin belast zich met het vaststellen en regelen van de
schade.
4.3 In geval van ontvreemding van een clientenvoertuig is de
verzekeringnemer verplicht de sleutels en –voor zover aanwezigde kentekenbewijzen en het overschrijvingsbewijs ter beschikking
te stellen aan Amlin. Amlin zal eerst dan tot uitkering van de
schadevergoeding overgaan wanneer na aanmelding van de
ontvreemding bij Amlin 30 dagen zijn verstreken en de betrokken
cliënt zijn rechten met betrekking tot het voertuig aan Amlin heeft
overgedragen.
Wanneer het voertuig binnen deze termijn wordt teruggevonden,
maar het bezit daarvan niet anders dan langs gerechtelijke weg
verkregen kan worden, zal Amlin de kosten daarvan voor haar
rekening nemen.
4.4 Elk recht op schadevergoeding vervalt als een verzekerde
een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van Amlin heeft geschaad.
4.5 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien een verzekerde
de hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het
opzet Amlin te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht
op uitkering niet rechtvaardigt.
.
Artikel 5 Algemene uitsluiting
Uitgesloten is schade veroorzaakt door of ontstaan gedurende de
tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt
krachtens een besluit van een burgerlijke of militaire overheid of
door verbeurdverklaring.
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Rubriek II

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Bijzondere voorwaarden
Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
Artikel 2 Omvang van de verzekering
Artikel 3 Uitsluitingen en bepalingen
Artikel 4 Schaderegeling
Artikel 5 Schade-uitkeringen
Artikel 6 Premierestituties

Onderdeel I
Algemene Aansprakelijkheid (AVB)
Artikel 7
Artikel 8

Nadere dekkingsomschrijving
Aanvullende uitsluitingen

Onderdeel II
Werkgeversaansprakelijkheid (WGA)
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11

Onderdeel III
Milieu-aansprakelijkheid (plotselinge aantasting)
Artikel 12
Artikel 13

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1
Verzekerde(n)
1.1.1 De verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven in
de polis.
1.1.2 Andere in de polis als verzekerde opgenomen natuurlijke of
rechtspersonen in de hoedanigheid als omschreven in de polis.
1.1.3 De vennoten, commissarissen en bestuurders van de
verzekerden als genoemd in de artikelen 1.1.1 en 1.1.2, handelend
als zodanig.
1.1.4 De personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere
fondsen, instellingen en stichtingen opgericht in het kader van de
arbeidsverhoudingen tussen de verzekerden als genoemd in de
artikelen 1.1.1 en 1.1.2 en hun ondergeschikten alsmede de
bestuursleden daarvan, handelend als zodanig
1.1.5 De ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers, familieleden en
huisgenoten van de verzekerden als genoemd in de artikelen 1.1.1
tot en met 1.1.4, voor zover zij werkzaamheden verrichten binnen
het raam van de verzekerde hoedanigheid.
1.1.6 Deze verzekering is niet van toepassing op een vestiging in
het buitenland of een ondergeschikte daarvan, tenzij nadrukkelijk
anders overeengekomen.
1.2
Derde(n)
Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde
verzekerde(n).
1.3 Schade
1.3.1 Personenschade:Letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip
van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
1.3.2 Zaakschade
1.3.2.1 Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van derden
met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
1.3.2.2 Als zaakschade wordt tevens beschouwd heverontreinigd of
vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin bevinden van
vreemde stoffen.
1.4 Milieu-aantasting
De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende
of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende
werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).
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Aanvullende begripsomschrijvingen
Nadere dekkingsomschrijving
Aanvullende uitsluitingen en bepalingen

Nadere dekkingsomschrijving
Aanvullende uitsluitingen en bepalingen

1.5 Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien
gevallen – een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de
verzekeringdekking biedt, of om die schade te beperken.
Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan
schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde
maatregelen worden ingezet.
1.6 Aanspraak
Een tegen verzekerde ingestelde aanspraak tot vergoeding van
schade, voortvloeiend uit een handelen of nalaten.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, worden
als één aanspraak beschouwd als deze met elkaar verband houden
of uit elkaar voortvloeien, of uit hetzelfde handelen of nalaten
voortvloeien of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met
dezelfde oorzaak voortvloeien en worden geacht bij Amlin te zijn
aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.
1.7 Omstandigheden
Een of meer feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak
kan worden afgeleid. Als zodanig worden beschouwd feiten ten
aanzien waarvan verzekerde concreet kan meedelen uit welk
handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien en van wie de
aanspraak kan worden verwacht.
1.8 Handelen of nalaten
Een gedraging van verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit.
Met een gedraging van verzekerde wordt gelijk gesteld een
schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde
toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer
geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt.
1.9 Productenaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van zaken
die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerden zijn
geleverd.
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Artikel 2 Omvang van de verzekering
2.1 Aansprakelijkheid
2.1.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door
derden geleden schade in verband met handelen of nalaten in de
verzekerde hoedanigheid, zulks met inachtneming van de in de
polis van toepassing verklaarde voorwaarden en rubrieken.
2.1.2 Andere verzekerden dan verzekeringnemer kunnen slechts
rechten aan deze verzekering ontlenen door een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer
tegenover Amlin afgelegd.

de wettelijke rente voor zover deze loopt over het ten laste van de
verzekeraar komende gedeelte van de schadevergoeding alsmede
de kosten van met goedvinden of op verlangen van Amlin gevoerde
procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand worden in
afwijking van het bepaalde in artikel 2.4 extra vergoedingen niet
vergoed boven het verzekerde bedrag per aanspraak of per
verzekeringsjaar.
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van verzekerde voor punitive
en/of exemplary damages, dan wel soortgelijke vergoedingen met
een straffend of voorbeeldstellend karakter.

2.2 Verzekerd bedrag
Amlin vergoedt voor alle verzekerden tezamen per aanspraak
respectievelijk per verzekeringsjaar boven het eigen risico ten
hoogste de in de polis genoemde verzekerde bedragen.

2.6 Voorrisico
Tenzij uitdrukkelijk uitgesloten zijn meeverzekerd aanspraken of
omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat
heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering.

2.3 Cumulatie
2.3.1 Indien in geval van schade de aansprakelijkheid van
verzekerde onder meer dan één van de van toepassing verklaarde
rubrieken verzekerd is, zullen de verzekerde bedragen van deze
rubrieken niet cumuleren. Per aanspraak zal nimmer meer dan
eenmaal het hoogste van toepassing zijnde verzekerde bedrag per
aanspraak respectievelijk per verzekeringsjaar gelden.
2.3.2 Indien in geval van schade meerdere eigen risico’s van
toepassing zijn, zullen de eigen risico’s niet cumuleren. Per
aanspraak zal nimmer meer dan eenmaal het hoogste van
toepassing zijnde eigen risico gelden.

2.7 Namelding
2.7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door een
Amlin geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze
verzekering geldt voor de uitleg van de artikelen 7, 10 en 12 dat
omstandigheden die vóór de oversluiting/beëindiging bij verzekerde
bekend zijn alsmede aanspraken tot schade-vergoeding die vóór de
oversluiting/beëindiging tegen verzekerde zijn ingesteld, maar nog
niet bij Amlin zijn gemeld, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 4 worden geacht bij Amlin te zijn gemeld op het moment
direct voorafgaand aan de oversluiting/beëindiging, mits de
schriftelijke melding aan Amlin binnen 3 maanden na de
oversluiting/beëindiging heeft plaatsgevonden.

2.4 Extra vergoedingen
Amlin vergoedt zonodig boven het verzekerd bedrag per aanspraak
of per verzekeringsjaar de hierna genoemde kosten:
2.4.1 Bereddingskosten
2.4.2 De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door
of met toestemming van Amlin gemaakte kosten van verweer en
rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde aanspraken.
2.4.3 De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel
van de hoofdsom.
2.4.4 De kosten die met goedvinden van Amlin worden gemaakt
ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade.
2.4.5 Zekerheidsstelling
2.4.5.1Indien in geval van schade, waarvoor verzekerde
aansprakelijk is gesteld en deze verzekering dekking biedt, op last
van de bevoegde overheid resp. rechter een cautie moet worden
gesteld, zal Amlin die cautie stellen en de daaraan verbonden
kosten voor haar rekening nemen.
2.4.5.2 Het bedrag van de cautie als bedoeld in artikel 2.4.5.1 zal
niet meer bedragen dan 10% van het verzekerde bedrag per
aanspraak met een maximum van € 50.000,- per aanspraak.
2.4.5.3Het eigen risico is niet van toepassing op deze extra
vergoedingen. Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd
tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de
betreffende aanspraak.
2.5 Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied van deze verzekering is de hele wereld.
Met deze verzekering wordt NIET voldaan aan een eventuele
verzekeringsplicht die in bepaalde landen voor bepaalde risico’s
geldt.
Niet gedekt zijn echter aanspraken voortvloeiende uit door
verzekerde aan respectievelijk voor cliënten in de USA en/of
Canada geleverde en/of gefactureerde zaken en/of verrichte en/of
gefactureerde werkzaamheden als die aanspraken tegen
verzekerde zijn ingesteld op basis van het recht van de USA en/of
Canada, dan wel zijn gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door
enig rechtsprekende instantie in de USA en/of Canada.
Voor andere aanspraken tegen verzekerde ingesteld op basis van
het recht van de USA en/of Canada, dan wel gebaseerd op
gerechtelijke uitspraken door enig rechtsprekende instantie in de
USA en/of Canada, geldt het volgende:
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2.7.2 Indien Amlin overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de
Algemene Voorwaarden van haar recht gebruik maakt de
verzekering te beëindigen, heeft verzekeringnemer het recht om
vóór de einddatum de termijn waarbinnen de aanspraak tegen
verzekerde moet zijn ingesteld en tevens schriftelijk bij Amlin moet
zijn aangemeld, tot één jaar te verlengen voor aanspraken, die
voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaats gevonden
vóór de einddatum. Amlin heeft het recht voor deze verlenging een
aanvullende premie en/of aanpassing van de voorwaarden te
bedingen.
2.7.3 Indien de verzekering eindigt wegens opheffing van het
bedrijf of beëindiging van het beroep van verzekerde, als bedoeld in
artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden, heeft de verzekeringnemer het recht om vóór de einddatum de termijn waarbinnen de
aanspraak tegen verzekerde moet zijn ingesteld en tevens
schriftelijk bij Amlin moet zijn aangemeld, tot vijf jaar te verlengen
voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat
heeft plaatsgevonden vóór de einddatum. Amlin heeft het recht voor
deze verlenging een aanvullende premie en/of aanpassing van de
voorwaarden te bedingen.
2.7.4 Voor aanspraken aangemeld binnen de in artikelen 2.7.2. en
2.7.3 genoemde termijnen van één respectievelijk vijf jaar, geldt dat
deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de
einddatum.
Artikel 3 Uitsluitingen
3.1 Opzicht
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van zaakschade aan
zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde of iemand
namens hem deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt,
behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke
reden dan ook onder zich heeft. Deze uitsluiting geldt eveneens
voor de uit de zaakschade voortvloeiende schade.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot:
3.1.1 Werkzaamheden bij derden
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van derden
veroorzaakt tijdens de werkzaamheden bij die derden, voorzover
het zaken betreft die geen onderwerp zijn van de uit te voeren
overeenkomst en/of waaraan op het moment van de
schadeveroorzaking geen werkzaamheden werden verricht.
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3.1.2 Zaakschade aan zaken van ondergeschikten
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van ondergeschikten waarvoor verzekerde als werkgever aansprakelijk is.
3.1.3 Schade die door een brandverzekeraar is vergoed
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die verzekerde
anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich
had, indien en voor zover:
- ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed,
of
- deze schade is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom,
neerslag en/of blusmiddelen en, indien deze verzekerd zou zijn
geweest, zou zijn vergoed en verhaald door een brandverzekeraar.
3.1.4 Schade aan vervoermiddelen
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan vervoermiddelen
veroorzaakt gedurende de tijd dat deze voor laden of lossen
aanwezig zijn op of zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid van
de terreinen van verzekerde of daar waar verzekerde
werkzaamheden verricht.
3.1.5 Tentoonstellingen
De aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen en/of terreinen
die aan een verzekerde -al dan niet tegen betaling- ter beschikking
zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen en
manifestaties.
3.2 Motorrijtuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt
met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en
wijzigingen. Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
3.2.1 Aanhangwagens
Schade veroorzaakt met of door aanhangwagens, die na van een
motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het
verkeer tot stilstand zijn gekomen.
3.2.2 Laden/Lossen
Schade veroorzaakt met of door lading bij het laden of lossen van
een motorrijtuig.
3.2.3 Lading
Schade veroorzaakt met of door lading die zich bevindt op dan wel
valt of gevallen is van een motorrijtuig.
3.2.4 Passagier
Schade die door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig
is veroorzaakt. Bij zaakschade aan het motorrijtuig zelf zal geen
beroep worden gedaan op de uitsluiting als omschreven in
artikel 3.1.
3.2.5 Motorrijtuig in gebruik bij ondergeschikten
De aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig, waarvan de verzekerde
geen eigenaar, bezitter of houder is en dat bij een ondergeschikte
in gebruik was.
3.2.6 De in artikelen 3.2.1 tot en met 3.2.5 omschreven dekking
geldt evenwel nimmer terzake van de aansprakelijkheid voor
schade waarvoor verzekeringsplicht bestaat krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een
analoge buitenlandse wet.
3.2.7 De in artikel 3.2.5 omschreven dekking geldt evenwel nimmer
terzake van de aansprakelijkheid voor personenschade van een
ondergeschikte die het motorrijtuig zelf bestuurt alsmede voor
schade aan het betreffende motorrijtuig zelf.
3.3 (Lucht-)vaartuigen
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt
met of door een (lucht-)vaartuig.
3.3.1 Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
a.
personenschade toegebracht met of door een vaartuig;
b.
schade die door een verzekerde als passagier van een
(lucht-) vaartuig is veroorzaakt.
Bij zaakschade aan het (lucht)vaartuig zelf toegebracht, zal geen
beroep worden gedaan op de uitsluiting als omschreven in
artikel 3.1.
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c.
zaakschade toegebracht door pontons, bakken, roeiboten en
andere vaartuigen zonder motoren voor eigen voortstuwing, dan
wel met motoren voor eigen voortstuwing van niet meer dan 3 kW,
mits de waterverplaatsing niet meer is dan 20 m3.
3.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit een boete-,
schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of ander beding van
soortgelijke strekking, tenzij - en dan voorzover verzekerde ook
zonder een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
3.5 (Op)geleverde zaak/verrichte dienst
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van:
3.5.1 Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-) geleverd.
3.5.2 De kosten van terugroepen, verbeteren, vervangen of
herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde (op)geleverde zaken, tenzij deze kosten zijn aan te
merken als bereddingskosten.
3.5.3 De kosten van het opnieuw verrichten van de door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.
3.5.4 De uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.5.1 tot en
met 3.5.3 gelden ook voor de schade voortvloeiende uit het niet of
niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op) geleverde zaken
of verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is
geleden of de kosten zijn gemaakt.
3.5.5 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde zijn (op-)geleverd zaakschade toegebracht aan andere
zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde zijn (op-)geleverd, dan gelden de in de artikelen 3.5.1
tot en met 3.5.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere zaken.
3.5.6 Wordt door werkzaamheden die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd zaakschade
toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op-)geleverd, dan gelden
de in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 genoemde uitsluitingen niet
voor die andere zaken.
3.5.7 De uitsluitingen als genoemd in de artikelen 3.5.1 tot en met
3.5.3 gelden echter wel als de (op-)geleverde zaken of de verrichte
werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde
overeenkomst.
3.6 Opzet
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, als die
schade voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of
zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten.
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor door zijn
ondergeschikte(n) opzettelijk veroorzaakte schade, mits
verzekerde terzake van de opzettelijk veroorzaakte schade geen
verwijt treft.
Bij de toepassing van deze uitsluiting bij rechtspersonen zal slechts
de opzet van de bestuurder in zin de van boek 2 Burgerlijk Wetboek
(BW) worden beschouwd als opzet van de rechtspersoon; bij
vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen
alleen de opzet van een beherend vennoot.
3.7 Asbest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door
derden geleden schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of
verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
Artikel 4
Schaderegeling
Amlin belast zich met de behandeling en regeling van een gedekte
schade. Zij heeft het recht benadeelde derden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
zullen worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het
bepaalde in artikel 7:954 BW. Bestaat de vergoeding van schade uit
periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming
van andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan
wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van
verzekerde, naar evenredigheid verminderd.
4

Amlin
Product- en Bijzondere voorwaarden
Garageverzekering model AM 2600

Artikel 5
Schade-uitkeringen
Tenzij de uitkering gerechtigde anders wenst en dit vooraf
schriftelijk aan Amlin heeft medegedeeld, zal de tussenpersoon
Amlin in rekening-courant voor de verschuldigde schadeuitkeringen en premierestituties debiteren.
Amlin zal daardoor zijn gekweten zodra de schade-uitkering door
de uitkering gerechtigde zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem
zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een
tussen hem en de tussenpersoon bestaande regeling.
Indien Amlin de schadepenningen heeft betaald aan de
tussenpersoon en deze in gebreke blijft om deze aan de uitkering
gerechtigde door te betalen, kan Amlin de schadepenningen van de
tussenpersoon terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling
wordt aangesproken door de uitkering gerechtigde.
Indien de tussenpersoon de van Amlin ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar
deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal
de tussenpersoon de schadepenningen van de tweede
tussenpersoon kunnen terugvorderen indien hij door de uitkering
gerechtigde wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling dan wel
indien Amlin die schadepenningen van de tussenpersoon
terugvordert, zoals in dit lid voorzien.
Artikel 6
Premierestituties
De tussenpersoon zal de schade-uitkeringen en premierestituties
aan de rechthebbende afdragen. De tussenpersoon is evenwel tot
niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na
verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met
ten tijde van het ontstaan van de afdrachtverplichting al dan niet
opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op verzekerde uit
hoofde van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

Onderdeel I Algemene Aansprakelijkheid (AVB)
Artikel 7
Nadere dekkingsomschrijving
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden alsmede met
inachtneming van het verzekerd bedrag en het eigen risico, de
aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden, mits:
de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij
Amlin is aangemeld;
en
de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan
van de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk
gestelde verzekerde niet bekend was.
Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Amlin is aangemeld,
zal onverminderd het bepaalde in artikel 5, de aanspraak die
daaruit voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip – geacht worden te
zijn ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze
omstandigheid.
De datum van de eerste schriftelijke melding aan Amlin van de
aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar
waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt
toegerekend.
Artikel 8 Aanvullende uitsluitingen
8.1 Milieu-aantasting
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden in
verband met een milieu-aantasting.
8.2 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover
ondergeschikten.
Product- en Bijzondere Voorwaarden
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Onderdeel II

Werkgeversaansprakelijkheid

Artikel 9
Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt personenschade onderscheiden naar
personenschade ten gevolge van:
9.1 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling van buitenaf en
ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend
geweld.
9.2 Beroepsziekte
Onder beroepsziekte wordt verstaan: een aantasting van de
gezondheid van een ondergeschikte, niet zijnde het gevolg van een
ongeval.
Artikel 10
Nadere dekkingsomschrijving
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
Algemene Voorwaarden en Productvoorwaarden alsmede met
inachtneming van het verzekerd bedrag en het eigen risico, de
aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever tegenover
ondergeschikten, mits:
- de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij
Amlin is aangemeld;
en
- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan
van de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk
gestelde verzekerde niet bekend was.
Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Amlin is aangemeld,
zal onverminderd het bepaalde in artikel 5, de aanspraak die
daaruit voortvloeit - ongeacht op welk tijdstip geacht worden te zijn
ingesteld en gemeld op de datum van melding van deze
omstandigheid.
De datum van de eerste schriftelijke melding aan Amlin van de
aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar
waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt
toegerekend.
Artikel 11
Aanvullende uitsluitingen en bepalingen
11.1 Overtreding van voorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van
overheidswege gegeven voorschrift terzake van arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden
van verzekerde(n).
Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor
de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een
lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in
dienst van die betreffende verzekerde, die door een lid van de
directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de
naleving van eerder genoemde voorschriften
11.2 Goed werkgeverschap
11.2.1
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.3 wordt onder
schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van
verzekerde als genoemd in artikel 1.1.1 t/m 1.1.3 geleden schade in
verband met een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks
inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg
waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of
personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde
verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke
verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke
verzekering) had dienen te verzorgen.
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11.2.2
Indien ten tijde van de in artikel 11.2.1 genoemde schade
ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten een SVI,
WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen:
andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in
afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 - eveneens dekking indien
de schade is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen
echter met inachtneming van de navolgende aanvullende
bepalingen:
11.2.3
Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 8 van de Algemene Voorwaarden
vervangen door de navolgende bepaling:
De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering
gebracht op de schadevergoeding ingevolge de door deze clausule
verleende dekking.
Uitgesloten blijft echter:
a. schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden,
straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
b. schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend,
opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in
staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te
besturen, dan wel door de wet of overheid is of zou zijn verboden;
c.schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een
geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan
wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of
onvoorwaardelijk is ontzegd.
11.2.4 De uitsluitingen als omschreven in artikelen 11.2.3.b en
11.2.3.c gelden niet ten aanzien van schade geleden door
ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde
omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben
voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.
11.2.5 Indien ten tijde van de in artikel 11.2.1 genoemde schade ten
behoeve van de daar genoemde ondergeschikten geen andere
polis van kracht is, wordt artikel 3.2.1 t/m 3.2.7 ten aanzien van de
in artikel 11.2.1 genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald.
11.2.6 Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of
personenschade geldt, afhankelijk van de aard van de in eerste
instantie door de ondergeschikte ten gevolge van het ongeval
geleden schade (zaakschade of personenschade), ook met
betrekking tot de in artikel 11.2.1 bedoelde schade.

Artikel 13
Aanvullende uitsluitingen en bepalingen
13.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover
ondergeschikten.
13.2 Bereddingskosten eigen locatie
Amlin vergoedt nimmer kosten door wie ook gemaakt teneinde de
milieu-aantasting op en de gevolgen daarvan voor een locatie van
verzekerde te beperken of ongedaan te maken, behoudens
voorzover verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens
bereddingskosten zijn.
13.3 Overtreding van voorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van
overheidswege gegeven voorschrift terzake van het milieu, indien
zulks is geschied in opdracht of met goedvinden van verzekerde(n).
Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor
de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een
lid van de directie of de bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris
in dienst van die betreffende verzekerde die door een lid van de
directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de
naleving van eerder genoemde voorschriften.
13.4 Genetische schade
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische schade.
13.5 Wetswijziging
Amlin heeft het recht, indien gedurende de geldigheidsduur van de
verzekering het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden
verzwaard door wetgeving in formele of materiële zin, de
verzekering te herzien met ingang van een door Amlin te bepalen
datum, met inachtneming van een termijn van tenminste twee
maanden.
De verzekeringnemer heeft het recht de herziening van de
overeenkomst te weigeren binnen dertig dagen nadat hem daarvan
mededeling is gedaan.

Onderdeel III
Milieu-aansprakelijkheid
(plotselinge aantasting)
Artikel 12
Nadere dekkingsomschrijving
Verzekerd is, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden alsmede met
inachtneming van het verzekerd bedrag en het eigen risico, de
aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden in
verband met een milieu-aantasting die plotseling en onzeker is en
niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-) werkend
proces, mits:
- de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij
Amlin is aangemeld;
en
- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan
van de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk
gestelde verzekerde niet bekend was.
Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Amlin is aangemeld,
zal onverminderd het bepaalde in artikel 5, de aanspraak die
daaruit voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip –geacht worden te
zijn ingesteld en gemeld op de datum vanmelding van deze
omstandigheid.
De datum van de eerste schriftelijke melding aan Amlin van de
aanspraak of omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar
waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt
toegerekend.
Product- en Bijzondere Voorwaarden
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Rubriek III

Verzekering tegen schade aan clientenvoertuigen

Bijzondere voorwaarden
Arti Artikel 1

Clientenvoertuigen

Artikel 2

Dekking

Artikel 3

Uitsluitingen

A Artikel 4
Arti Artikel 5
Artikel 6

Diefstal en joyriding
Vaststelling van de schadevergoeding
Diefstal van gehele clientenvoertuig

Artikel 1 Clientenvoertuigen
Onder clientenvoertuigen wordt verstaan:
1.2 Motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, fietsen,
aanhangwagens, opleggers en voertuigen uit de categorie
landbouw, tuinbouw- en werkmaterieel die in eigendom behoren
aan clienten van de verzekeringnemer, gedurende de tijd dat deze
voertuigen binnen de verzekerde hoedanigheid aan hem zijn
toevertrouwd en verkochte, maar nog niet door verzekeringnemer
afgeleverde voertuigen als de verkoop daarvan kan worden
aangetoond.
Artikel 2 Dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor
schade aan clientenvoertuigen en de zich daarin of daarop
bevindende zaken door beschadiging en verlies, ontstaan
gedurende de tijd, dat deze voertuigen aan verzekeringnemer
zijn toevertrouwd.
Schade aan clientenvoertuigen en de zich daarin of daarop
bevindende zaken is ook verzekerd als de verzekeringnemer
niet aansprakelijk is.
Amlin verleent de uitkering eerst nadat de betrokken cliënt alle
rechten die hij ter zake van de schade op anderen mocht hebben
aan Amlin heeft overgedragen.
Schade die voortvloeit uit schade aan clientenvoertuigen is
uitsluitend gedekt als de verzekeringnemer aansprakelijk is.
Alleen de verzekeringnemer kan rechten aan de verzekering
tegen schade aan clientenvoertuigen ontlenen.
Artikel 3 Uitsluitingen
Naast wat op grond van de in de Algemene Voorwaarden en de
Bijzondere voorwaarden genoemde uitsluitingen niet is gedekt
geeft de verzekering op grond van dit hoofdstuk geen dekking
voor:
3.1 Schade en kosten met betrekking tot het geheel of
gedeeltelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden, die niet of niet naar behoren waren verricht.
3.2 Schade en kosten met betrekking tot vervanging,verbetering
of reparatie van de door of namens de verzekeringnemer
gemonteerde zaken.
3.3 Schade door verlies of beschadiging van clientenvoertuigen
die:
3.3.1 Eigendom zijn van fabrikanten, importeurs, (sub)dealers,
garagebedrijven oof autohandelaren, die de verzekeringnemer
ter verkoop onder zich heeft.
3.3.2 Verkocht maar nog niet afgeleverd zijn aan (sub)dealers,
garagebedrijven of autohandelaren;
3.3.3 Uitgeleend of verhuurd zijn
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3.3.4 Is ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het
clientenvoertuig op het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij niet in staat moest worden geacht het voertuig naar behoren
te besturen.
Als de gemachtigde bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e
Lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een
strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat
gelijk gesteld aan de situatie dat bestuurder niet in staat was
het motorrijtuig naar behoren te besturen.
3.3.5 Is ontstaan door geleidelijk werkende invloed of normale
slijtage.
3.3.6 Voor een proefrit ter beschikking worden gesteld, tenzij:
- het een voertuig betreft, die aan de verzekeringnemer ter
verkoop is toevertrouwd (onverminderd het bepaalde in 3.3.1)
en
- de verzekeringnemer een kopie van een geldig rijbewijs of
paspoort van de kanditdaatkoper kan overleggen.
Artikel 4 Bijzondere regeling betreffende diefstal en
joyriding voor clientenvoertuigen.
Voor clientenvoertuigen geldt de volgende bijzondere regeling en
wordt het hieronder genoemde eigen risico gerekend.
4.1 Eigen risico
Voor de in 4.2 t/m 4.4 genoemde gevallen wordt,
Bij de 1e schade een eigen risico van 25% van het
schadebedrag
en;
Bij de 2e schade een eigen risico van 50% van het
schadebedrag toegepast;
Voor de 3e en daarop volgende schade geen dekking
verleend.
Bovenstaande geldt voor een periode van telkens 3 jaar, te rekenen
vanaf de datum van de 1e schade, mits aan de elektronische en
bouwkundige preventie-eisen van Amlin is voldaan.
4.2 Schade door beschadiging of verlies van het motorrijtuig door
diefstal of joyriding tijdens de openingstijd van het bedrijf voor zover
die schade het gevolg is van aan de verzekerde toe te rekenen
onvoldoende zorg voor het motorrijtuig.
Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake als de (contact)
sleutels of een of meer bij het clientenvoertuig behorende
bescheiden (met name het kentekenbewijs deel 1a en deel 1b en
het overschrijvingsbewijs) daarin zijn achtergelaten of niet op een
veilige plaats zijn opgeborgen.
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4.3 Schade door beschadiging of verlies van clientenvoertuigen en
de zich daarin of daarop bevindende zaken door diefstal of joyriding
na sluitingstijd van het bedrijf als:
4.3.1 het voertuig zich buiten het pand van verzekeringnemer bevindt,
tenzij ten behoeve van Amlin kan worden aangetoond dat
- het voertuig voldoende was afgesloten
- de (contact) sleutels en alle bij het voertuig behorende
bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b,
evenals het overschrijvingsbewijs) op een veilige plaats zijn
opgeborgen
en
- op het voertuig sporen van braak aanwezig zijn.
4.3.2 het clientenvoertuig zich in het pand van verzekeringnemer
bevindt en de schade een gevolg is van aan de verzekeringnemer toe
te rekenen onvoldoende zorg.
Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake als:
- de (contact)sleutels in het clientenvoertuig zijn achtergelaten,
of
- een of meer bij het clientenvoertuig behorende bescheiden
(met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b, evenals het
overschrijvingsbewijs) daarin zijn achtergelaten of niet op een
veilige plaats zijn opgeborgen.
4.3.3. ls de (contact)sleutels of de bescheiden (met name
kentekenbewijs deel 1a en deel 1b, evenals het overschrijvingsbewijs) na de gebeurtenis niet kunnen worden overlegd wordt voor de
werking van 4.2 en 4.3 aangenomen dat de (contact)sleutels en de
genoemde bescheiden in het motorrijtuig zijn achtergelaten of niet op
een veilige plaats zijn opgeborgen.
4.4 Schade door verlies of beschadiging van clientenvoertuigen en de
zich daarin of daarop bevindende zaken door verduistering of
oplichting als de schade een gevolg is van aan de verzekeringnemer
toe te rekenen onvoldoende zorg.
Artikel 5 Vaststelling van de schadevergoeding
5.1 Ingeval van beschadiging van een clientenvoertuig worden de
reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de
waarde van het voertuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade
en de waarde van de restanten.
Ingeval van verlies van het voertuig wordt vergoed de waarde
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
5.2 Betreft het clientenvoertuig een door de verzekeringnemer
verkocht maar nog niet afgeleverd nieuw voertuig dan zal Amlin niet
meer vergoeden dan de inkoopprijs van het voertuig, onmiddellijk
voor het ontstaan van de schade, vermeerderd met de al gemaakte
afleveringskosten.
5.3 Voor overige zaken van clienten vindt vaststelling van de
schadevergoeding plaats op basis van de waarde onmiddellijk voor
het ontstaan van de schade onder aftrek van de waarde van de
restanten.
5.4 Nieuwwaarde en vaste afschrijving.
De volgende bepalingen gelden alleen als het motorrijtuig een
personenauto is die:
- Nieuw was op de datum van afgifte van deel 1a van het
Nederlandse kentekenbewijs;
- Op die datum een nieuwwaarde vertegenwoordigde van
maximaal € 70.000 inclusief BTW en BPM of, als in het
verzekerde bedrag de BTW niet is inbegrepen, exclusief BTW en
BPM;
- Niet door of ten behoeve van de cliënt wordt gebruikt voor
verhuur, leasing, het geven van rijlessen of personenvervoer
tegen betaling;
- Door de cliënt als 1e eigenaar is verkregen.

Van totaal verlies is sprake:
- Als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde
van het motorrijtuig direct voor het onstaan van de beschadiging;
- Bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig
5.4.2 De poliswaarde op het moment van de gebeurtenis wordt als
volgt vastgesteld:
- binnen 12 maanden na de datum van afgifte van deel 1a van het
Nederlandse kentekenbewijs, de nieuwwaarde van een motorrijtuig van een gelijk merk, type en uitvoering:
- in de volgende 24 maanden een percentage van deze
nieuwwaarde:
Als de schade-uitkering volgens art. 5.3 hoger is, vergoedt Amlin het
hoogste bedrag.
Maand
Poliswaarde
13e maand
98,5%
14e maand
97%
e
15 maand
95,5%
16e maand
94%
17e maand
92,%
e
18 maand
91%
19e maand
89,5%
20e maand
88%
e
21 maand
86,5%
e
22 maand
85%
23e maand
83,5%
24e maand
82%
e
25 maand
80%
26e maand
78%
27e maand
76%
e
28 maand
74%
29e maand
72%
30e maand
70%
e
31 maand
68%
32e maand
66%
33e maand
64%
34e maand
62%
e
35 maand
60%
36e maand
58%
Onder nieuwwaarde wordt verstaan de op het moment voor het
onstaan van de schade geldende consumentenprijs van een
motorrijtuig van gelijk merk, type en uitvoering.
Voor nog niet geleverde motorrijtuigen wordt onder nieuwwaarde
de inkoopwaarde verstaan.
Artikel 6 Diefstal van het gehele clientenvoertuig
Als diefstal van het gehele clientenvoertuig gedekt is, moeten alle bij
het clientenvoertuig behorende sleutels, deel 1a en deel 1b van het
kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs worden overhandigd aan
Amlin.
Amlin zal eerst dan tot uitkering van de schadevergoeding overgaan
wanneer na melding van de ontvreemding bij Amlin 30 dagen zijn
verstreken zonder dat het voertuig binnen deze termijn wordt
teruggevonden en de betrokken cliënt zijn rechten met betrekking tot
het voertuig aan Amlin heeft overgedragen.
Wanneer het voertuig binnen deze termijn wordt teruggevonden,
maar het bezit daarvan niet anders dan langs gerechtelijke weg kan
worden verkregen, zal Amlin de kosten daarvan voor haar rekening
nemen.
Artikel 7 Brand.
Bij schade aan clientenvoertuigen en de zich daarin of daarop
bevindende zaken door brand, brandblussing en ontploffing wordt ten
hoogste het op het polisblad daarvoor vermelde bedrag per
gebeurtenis vergoed.

5.4.1 Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 36 maanden na de
hiervoor bedoelde datum vergoedt Amlin de poliswaarde onder aftrek
van de waarde van de restanten en het eigen risico.
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Rubriek IV

Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

Artikel 1

Verzekerden

Artikel 2

Dekking

Artikel 3

Aan- en Afmelden van kentekens

A Artikel 4

Vervoer van gewonden

Arti Artikel 5

Schade aan zaken van de verzekeringsnemer

Arr Artikel 6

Vervangend voertuig

T Artikel 7
A
Artikel 8
Aaa Artikel 9

Schade clientenmotorrijtuig na (op-)levering aan een client
Zekerheidstelling
Uitsluitingen

Artikel 10

Verzekeringsgebied

Artikel 11

Verhaalsrecht.

Productvoorwaarden
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze voorwaarden mocht
zijn bepaald, wordt de aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen geacht aan de door of volgens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ( WAM) gestelde
eisen te voldoen.
1. Verzekerden
De verzekerden zijn:
- De verzekeringnemer en zijn ondergeschikten;
- De eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder van het
motorijtuig en de personen die daarmee worden vervoerd.
2. Dekking
2.1 Deze verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid
van de verzekerde voor schade,toegebracht met of door:
2.1.1. motorrijtuigen, waarvan de verzekeringnemer of zijn
echtgenote eigenaar is, met uitzondering van die motorrijtuigen die
verzekering in huurkoop heeft verkocht;
2.1.2. motorrijtuigen van bestuurders of vennoten of hun
echtgenoten, als verzekeringnemer een rechtspersoon is;
2.1.3. motorrijtuigen, waarvan verzekeringnemer geen eigenaar
is, maar die hij ter verkoop onder zich heeft of die hij in huur,
huurkoop, bruikleen of door middel van lease heeft verkregen of die
hij uit hoofde van pandrecht aan derden heeft overgedragen;
2.1.4. clientenvoertuigen, zoals omschreven in 1.1 van
Rubriek III. Onder de dekking is tevens begrepen de
aansprakelijkhied voor schade, toegebracht met of door een
aanhangwagen, oplegger of land/ tuinbouwwerktuig welke aan een
motorrijtuig als onder 2.1.1 t/m 2.1.4. genoemd is gekoppeld of na
koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, maar nog niet veilig
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
2.2. De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade,
toegebracht met of door een motorijtuig zoals onder 2.1.1 t/m
2.1.4. genoemd dat is voorzien van een bij Amlin aangemeld
handelaarskenteken is alleen gedekt als dat handelaarskenteken
wordt gebruikt in overeenstemming met de geldende wettelijke
voorschriften.
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2.3 Deze verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid
van de verzekerden voor personenschade toegebracht aan de
bestuurder van het motorrijtuig, voor zover de schade niet wordt
gedekt door een andere verzekering of voorziening, al dan niet van
een oudere datum.
Geen schadevergoeding zal worden verleend als de vorderende
partij een ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
natuurlijke persoon of diens nagelaten betrekkingen.
3. Aan- en afmelden van kentekens.
De verzekeringnemer is verplicht de kentekens van de bij zijn
bedrijf in gebruik zijnde motorrijtuigen en handelaarskentekens bij
Amlin aan- en af te melden.
Als de verzekeringnemer verzuimt om een motorrijtuig of
handelaarskenteken aan te melden, verlenen wij alleen dekking
als dit niet op een andere polis is gedekt.
In dat geval dekt deze verzekering uitsluitend het verschil in
voorwaarden en verzekerde bedragen met die andere polis(sen).
Uitgesloten blijft het eigen risico dat op deze andere verzekeringen
van toepassing is.
Als de verzekeringnemer nalaat om een motorijtuig of
handelaarskenteken af te melden en Amlin op grond daarvan een
benadeelde partij schadeloos moet stellen, heeft Amlin het recht
om de schade op de verzekeringnemer te verhalen.
4. Vervoer van gewonden.
Deze verzekering dekt de schade aan de stoffering van een
verzekerd motorrijtuig als deze is verontreinigd door het
kosteloos vervoeren van gewonde personen.
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5. Schade aan zaken van de verzekeringnemer.
5.1 Als door ondergeschikten of andere personen voor wie de
verzekeringnemer aansprakelijk is met een motorrijtuig schade
wordt toegebracht aan:
5.1.1. eigendommen van de verzekeringnemer;
5.1.2. niet in eigendom aan de verzekeringnemer toebehorende
zaken die ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening worden
gebruikt, wordt eveneens dekking verleend voor zover het risico
van schade aan die eigendommen niet op enige andere wijze is
verzekerd.
Er is geen dekking voor schade aan geld, geldswaardige papieren
en kostbaarheden, voor een eigen risico op de andere verzekering en
voor uit de gebeurtenis voortvloeiende bedrijfsschade.
5.2 Deze dekking geldt niet ten aanzien van het motorrijtuig, niet
zijnde een clientenvoertuig, waarmee de schade is toegebracht.
6. Vervangend motorrijtuig.
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met
of door een aan de verzekeringnemer toebehorend motorrijtuig,
dat is verhuurd of ter beschikking is gesteld aan een client van
wie:
6.1. het eigen motorrijtuig gedurende dezelfde tijd ter
behandeling aan de verzekeringnemer is toevertrouwd;
6.2 bij verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet kan
worden afgeleverd.
De uit dit artikel voortvloeiende dekking geldt niet als blijkt dat de
in dit artikel genoemde aansprakelijkheid ook op ( een) andere
verzekering(en) is gedekt of daarop zou zijn gedekt als dit artikel
niet zou hebben bestaan.
7. Schade met of door een clientenmotorrijtuig na (op) levering
aan een client.
De aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen van clienten
toegebracht tijdens het besturen van deze motorrijtuigen door de
client of door de door client gemachtigde bestuurder is slechts
verzekerd als de schade een onmiddellijk gevolg is van het niet juist
of niet voldoende uitvoeren van een reparatie aan of behandeling van
dat motorrijtuig door verzekeringnemer of personen voor wie hij
aansprakelijk is.
8. Zekerheidstelling
8.1 Als door een overheid als waarborg voor de rechten van een
benadeelde het stellen van zekerheid wordt verlangd om de
invrijheidstelling van een verzekerde of de opheffing van een op het
motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen,zal Amlin deze zekerheid
stellen tot ten hoogste € 50.000,- voor alle verzekerden samen.
8.2 De verzekerde voor wie de zekerheid wordt gesteld, moet voor de
gebeurtenis wel aanspraak aan deze verzekering kunnen ontlenen.
8.3 Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, is alleen Amlin
gerechtigd hierover te berschikken.
8.4 De verzekerde is verplicht tot alle medewerking om terugbetaling
van de zekerheidstelling te verkrijgen.
8.5 Als de zekerheidstelling wordt verbeurd, doordat een verzekerde
enige hem opgelegde verplichting niet nakomt of doordat een aan
een verzekerde opgelegde boete op de gestelde zekerheid wordt
verhaald, is de verzekerde gehouden het bedrag, waarvan
dientengevolge geen terugbetaling meer te verkrijgen is, aan Amlin te
vergoeden.
9. Uitsluitingen.Naast wat niet is gedekt op grond van de in de
Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen geeft de verzekering
op grond van deze Rubriek geen dekking voor:
9.1 Schade ontstaan met of door een motorrijtuig, terwijl dat wordt
gebruikt voor:
- het tegen betaling vervoeren van personen;
- het beroepsmatig vervoeren van gevaarlijke of millieuverontreinigende stoffen, waarvoor wettelijk een vergunning is vereist.

hoogste het in artikel 2a van het “ Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorijtuigen” vastgestelde verzekerde bedrag;
- het geven van rijlessen;
- verhuur (waaronder begrepen leasing), onverminderd het bepaalde
in artikel 6;
Als Amlin op grond van de WAM dergelijke schade toch moet
vergoeden, is zij gerechtigd de schadevergoeding van de
verzekeringnemer terug te vorderen.
9.2 Schade ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk
bevoegd is tot het besturen van het motorrijtuig, tenzij het motorrijtuig
wordt gebruikt in de gebouwen of op de terreinen, behorende tot het
bedrijf van de verzekeringnemer.
9.3 Schade ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het
motorrijtuig op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat
moest worden geacht het voertuig naar behoren te besturen.
Als de gemachtigde bestuurder op grond van artikel 8 1e of 2e lid
Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de
situatie dat de bestuurder niet in staat was om het motorrijtuig naar
behoren te besturen.
9.4 Schade ontstaan tijdens deelnemen aan:
 snelheidswedstrijden of – ritten;
 regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of – ritten,
die niet geheel in Nederland plaatsvinden;
9.5 De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en
van hen, die dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige reden
gebruiken;
9.6 Schade ontstaan met of door een motorrijtuig, dat gewoonlijk in
het buitenland wordt gestald,
9.7 Schade aan de met of door het motorrijtuig of aangekoppeld
object vervoerde zaken.
10. Verzekeringsgebied.
Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen waarvoor de
door Amlin afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs
(groene kaart) geldig is.
11. Verhaalsrecht.
11.1 In alle gevallen waarin Amlin op grond van wettelijke bepalingen
schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de verzekerde geen rechten
aan de verzekering kan ontlenen, heeft Amlin het recht de
schadevergoeding en de kosten te verhalen op de verzekeringnemer
of de aansprakelijke verzekerde.
11.2 Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de
verzekering op grond van omstandigheden die zich buiten zijn weten
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs
geen verwijt treft, maakt Amlin tegenover hem geen gebruik van haar
verhaalsrecht

Deze uitsluiting geldt niet voor incidenteel vervoer van gevaarlijke of
millieuverontreinigende stoffen wanneer er sprake is van gelimiteerde
hoeveelheden ( LQ) die zoals zodanig in het Reglement betreffende
het vervoer over land van gevaarlijke stoffen ( VLG/ADR) zijn
aangewezen en wel per gebeurtenis voor alle personen samen tot ten
Product- en Bijzondere Voorwaarden
Garageverzekering (AM 2600)
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Rubriek V

Hulpverlening na een ongeval

Artikel 1 Hulpverlening.
Artikel 2 Dekking
Artikel 3 Voorgeschoten kosten
A Artikel 4

Andere hulpinstanties

Productvoorwaarden
1
Hulpverlening
Voor personenauto’s, bestelauto’s en motorfietsen al dan niet met een
daarachter gekoppeld object, hierna te noemen motorrijtuigen, die
eigendom zijn van de verzekeringnemer of zijn/haar partner of van de
bestuurders/vennoten of hun echtgenoten, waarvan het kentekenbewijs
op naam van deze personen of het verzekerd bedrijf is gesteld en
waarvoor het aansprakelijkheidsrisico onder deze polis is gedekt, hebben
recht op vergoeding van kosten, zoals hierna genoemd onder 1.1. en 1.2.
Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
Hulpverlening uit hoofde van deze dekking heeft geen invloed op
kortingen, verband houdende met het schadevrije verloop van deze
verzekering.
2. Dekking
De verzekerde heeft recht op hulp en vergoeding van kosten voor
zover de hulpverlening tot stand komt in overleg met en na instemming
van de Amlin Alarmcentrale en overigens zijn volle medewerking verleent.
2.1 Binnen Nederland:
Als het motorrijtuig of aanhangwagen in Nederland door een ongeval,
brand. joyriding, diefstal of enig ander plotseling van buitenkomend onheil
niet meer kan worden gebruikt of de bestuurder of een andere inzittende
is door die gebeurtenis niet in staat het motorrijtuig te besturen, zorgt
Amlin voor::
a.
het vervoer van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen naar
een door verzekerde te bepalen adres in Nederland;
b.
het vervoer per taxi van de bestuurder en de passagiers met
hun bagage naar een door de verzekerde te bepalen adres in
Nederland.
2.2. Buiten Nederland.
Als het motorrijtuig en/of de aanhangwagen buiten Nederland, maar
binnen het verzekeringsgebied door een ongeval, brand, joyriding, diefstal
of enig ander plotseling van buitenkomend onheil niet meer kan worden
gebruikt of de bestuurder of een andere inzittende is door die gebeurtenis
niet in staat het motorrijtuig te besturen,bestaat recht op:
a.

vergoeding van de noodzakelijke kosten van berging en slepen
van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen naar de
dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld
of hersteld;

b.

vervoer van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen naar een
door de verzekerde te bepalen adres in Nederland, als:
- het motorrijtuig niet binnen 4 werkdagen zo kan worden
gerepareerd, dat de terugreis op verantwoorde wijze kan
plaatsvinden;
- de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het
motorrijtuig en/of de aanhangwagen. Zijn de vervoerskosten
hoger, dan vergoedt Amlin de kosten van invoering of vernietiging
van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen in het betreffende
land. In dat geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van
zijn bagage naar Nederland.
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c. Vergoeding van de kosten van vervoer van de bestuurder en
de passagiers per:
- taxi naar het dichtstbijzijnde treinstation;
- trein ( 2e klasse) naar het treinstation, dat het dichtst bij de plaats
van bestemming in Nederland ligt;
- taxi van dat station naar de uiteindelijke plaats van bestemming.
2.2.1.Extra dekking:
In geval er ook een uitgebreide cascodekking van kracht is
Indien de bestuurder door een ongeval of ziekte (bevestigd door
overlegging van een verklaring van een arts) niet meer in staat is
het motorrijtuig verder te besturen en geen van de andere
inzittenden is daartoe in staat bestaat ook recht op vergoeding
van de onder 2.2 genoemde kosten.
2.2.2. Extra dekking:
in geval er bovendien een collectieve cascodekking is :
Indien het motorrijtuig door een mechanisch defect niet meer kan
rijden en niet ouder is dan 84 maanden bestaat recht op de
vergoeding van de noodzakelijke kosten:
a. zoals genoemd onder 2.2.;
b. van hulp langs de weg tot maximaal € 125,- per gebeurtenis;
c. van het voor verzekerde bestellen en toezenden van
onderdelen, die nodig zijn om het motorrijtuig weer rijklaar te
maken, wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte
termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van de onderdelen zelf zijn
voor rekening van verzekerde.
3. Voorgeschoten kosten.
Alle in verband met de hulpverlening door of namens Amlin
voorgeschoten maar niet gedekte kosten, zijn voor rekening van
verzekerde.Verzekerde is verplicht om na opgave meteen tot
terugbetaling over te gaan.Bij bedragen boven € 750,- kan een
betaling vooraf worden verlangd.
4. Andere hulpinstanties.
Bij samenoop van hulpverleningsrechten zal Amlin niet verwijzen naar
andere hulpinstanties,onverminderd het recht de kosten te verhalen
op andere verzekeraars.
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Rubriek VI

Schadeverzekering voor inzittenden

Artikel 1 Dekkingsomschrijving
Artikel 2 Verzekerde gebeurtenis en hoedanigheid
Artikel 3 Wat is verzekerd
A Artikel 4

Omvang uitkering

A Artikel 5

Aansprakelijke verzekerde

A Artikel 6 Bijzondere uitsluitingen

Productvoorwaarden
1 . Dekkingsomschrijving
Amlin vergoedt schade die door een verzekerde wordt geleden
tengevolge van een verkeersongeval, tenzij een in de Algemene
Voorwaarden of in deze Rubriek vermelde uitsluiting van toepassing
is .
2. Verzekerde gebeurtenis en hoedanigheid
Bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig komt
voor een schadevergoeding conform deze Rubriek in aanmerking: de
inzittende die met toestemming van de verzekeringnemer of een
daartoe bevoegd persoon gebruikt maakt van het motorrijtuig.
3. Wat is verzekerd
3.1 Schade aan zaken.
3.1.1. Voor vergoeding komt in aanmerking schade aan zaken die op
of aan het lichaam worden gedragen. Voor schade aan horloges en
sieraden wordt nimmer meer uitgekeerd dan € 500,- per gebeurtenis.
Amlin vergoedt de schade op basis van dagwaarde.
3.1.2. Bij schade aan zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd,
vergoedt Amlin deze tot een maximum van € 500,- per gebeurtenis
als:
a. Het motorrijtuig waarin of waarop de zaken zich bevonden
- In brand is geraakt, of
- In botsing of aanraking is gekomen met enig ander voorwerp
en daardoor zelf is beschadigd;
b. Deze zaken tijdens de aanwezigheid in of op het motorrijtuig:
- In brand zijn geraakt, of
- Zijn gevallen uit of van het motorrijtuig, of
- Zijn ontvreemd uit het verzekerde motorrijtuig, terwijl de
bestuurder in het motorrijtuig aanwezig was.
3.1.3 Amlin vergoedt onder deze Rubriek geen schade aan het
motorrijtuig.
3.2. Schade aan personen.
3.2.1.Bij schade aan personen vergoedt Amlin zowel de
materiele als de immateriele personenschade in overeenstemming
met de normen van het Burgerlijk Recht, steeds als ware een derde
volledig voor het ongeval aansprakelijk. Amlin schakelt zonodig
deskundigen in.
Als het ongeval ziekenhuisopname tot gevolg heeft gehad, zal er
onder meer een vergoeding worden gedaan voor elke dag
ziekenhuisopname, conform de aanbevelingen van het Nationaal
Platform Personenschade.

Als meer verzekerden aanspraak maken op uitkering hebben en het
totaal van alle aanspraken hoger is dan het verzekerd bedrag, zal
aan iedere getroffen verzekerde een uitkering geschieden in
verhouding van het verzekerde bedrag tot de som van alle
vastgestelde uitkeringen.
5. Aansprakelijke verzekerde.
Als een verzekerde volgens deze verzekering aansprakelijk is voor de
gedekte schade, zal de betaling, voor zover vorderbaar volgens de
voorwaarden aansprakelijkheid in Rubriek II, plaatsvinden volgend die
dekking.
Samenloop van aanspraken volgens de voorwaarden aansprakelijkheid
met deze Rubriek is uitgesloten, zodat nooit meer wordt uitgekeerd dan
het verzekerde bedrag hetzij voor de voorwaarden aansprakelijkheid,
hetzij voor deze dekking.
6.Bijzondere uitsluitingen.
Amlin vergoedt geen schade volgens deze Rubriek;
6.1 Waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde en
diens nagelaten betrekkingen. De Staat der Nederlanden wordt
nimmer als uitkeringsgerechtigde beschouwd;
6.2 Voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op
vergoeding van de geleden schade volgens enige andere verzekering
of voorziening. Uitkeringen volgens een specifieke ongevallenverzekering worden niet op de schadevergoeding in mindering
gebracht;
6.3 Voor zover ontstaan of verergerd door het niet dragen van de
wettelijk voorgeschreven veiligheidsgordel of valhelm;
6.4 Ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het moment
van het verkeersongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te
kunnen besturen.
Als de bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e lid
Wegenverkeerswet of artikel 163 2e lid Wegenverkeerswet
strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel
heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat bestuurder
niet in staat was het motorrijtuig naar behoren te besturen.
Deze uitsluiting geldt niet voor de inzittende, die aantoont dat die
omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft
voorgedaan en dat hem voor die omstandghied geen verwijt treft.

4. Omvang uitkering.
Amlin vergoedt tot ten hoogste het voor deze Rubriek verzekerde
bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden samen de schade
die in hun verzekerde hoedanigheid wordt geleden als gevolg van
een verkeersongeval.

Product- en Bijzondere Voorwaarden
Garageverzekering (AM 2600)
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Rubriek VII

Collectieve Cascoverzekering Garagebedrijven.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 2 Dekking
Artikel 3 Regeling van de schade
Artikel 4 Vaststelling van de schade
Artikel 5 Overige bepalingen

Productvoorwaarden
1.

Begripsomschrijvingen

1.1.
Verzekering: De collectieve cascoverzekering
1.2.
Verzekerden
De verzekerden zijn:
1.2.1. De verzekeringnemer of zijn echtgenote;
1.2.2. Zijn bestuursleden of hun echtgenoten als de verzekeringsnemer
een rechtspersoon is;
1.2.3. Zijn ondergeschikten of gemachtigde bestuurder.
1.3
Motorrijtuigen
Onder motorrijtuigen worden verstaan:
1.3.1. personenauto’s;
1.3.2. microbussen;
1.3.3. bestel- en vrachtauto’s;
1.3.4. aanhangwagens;
1.3.5. caravans en boottrailers;
1.3.6. motorrijwielen;
1.3.7. inclusief de standaard bijgeleverde onderdelen, voorwerpen en
accessoires van de onder 1.3.1 t/m 1.3.6. genoemde motorrijtuigen.
1.3.8. Deze motorrijtuigen moeten in eigendom toebehoren aan:
- de verzekeringnemer of zijn echtgenote;
- zijn bestuursleden of hun echtgenoten als de verzekeringnemer een
rechtspersoon is;
- Een derde, als de verzekeringnemer deze motorrijtuigen onder zich
heeft op grond van huur, huurkoop, bruikleen,lease dan wel in
consignatie, voor zover voor deze motorrijtuigen geen andere
verzekering van kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze
of wanneer gesloten.
1.3.9. Als een hierboven genoemd motorrijtuig is voorzien van een
handelaarskenteken, geeft deze verzekering alleen dekking voor schade
aan het motorrijtuig als het handelaarskenteken wordt gebruikt in
overeenstemming met de geldende voorschriften.
1.4 Toegevoegde zaken.
De niet tot de standaarduitvoering behorende zaken, zoals accessoires,
bijzondere constructies en geluids- en telecommunicatieapparatuur voor
zover die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig en uitsluitend dienen
voor gebruik in of met het motorrijtuig.
2. Dekking
2.1 Verzekerde gebeurtenissen
De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade aan of
verlies van een motorrijtuig, de daaraan bevestigde accessoires en de
bijzondere constructies door:
2.1.1. Voor motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden:
2.1.1.1.brand, ontploffing, kortsluiting – ook als deze gebeurtenis het
gevolg is van eigen gebrek – en blikseminslag;
2.1.1.2. joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan
verzekeringnemer en braak aan het motorrijtuig, ontstaan
gedurende de tijd dat het motorijtuig was ontvreemd;
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2.1.1.3.beschadiging van uitsluitend ruiten of andere glazen
onderdelen (uitgezonderd gloeilampen) inclusief de door de
glasscherven ontstane andere schade aan het motorrijtuig;
2.1.1.4.overstroming, vloedgolf, inundatie, aardbeving, vulkanische
uitbarsting, lawine, vallend gesteente, instorting,
aardverschuiving, hagel, storm ( minimaal windkracht 7),
door storm vallende voorwerpen en het door storm omwaaien
van het motorrijtuig;
2.1.1.5 botsing met loslopende dieren of met vogels, voor zover de
schade rechtstreeks het gevolg is van die botsing zelf;
2.1.1.6.relletjes,waaronder wordt verstaan incidentele
geweldsmanifestaties;
2.1.1.7 een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd
dat het motorrijtuig voor vervoer op een ander motorrijtuig,
per schip,trein of vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd, met uitzondering van schade
als schrammen,krassen en lakschade;
2.1.1.8.het in aanraking komen met een lucht- of ruimtevaartuig,
delen hiervan of voorwerpen, die uit een dergelijke vaartuig
vallen;
2.1.1.9. botsing, aanrijding,slippen,omslaan, van de weg of te water
geraken, vandalisme, vernieling of een ander plotseling van
buiten komend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek
2.1.2. Voor motorrijtuigen ouder dan 84 maanden:
De onder 2.1.1.1. t/m 2.1.1.8 genoemde gebeurtenissen.
2.2 Verzekerd bedrag
Het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag geldt als een
maximum per gebeurtenis, het eventuele deel van de schade dat
het verzekerd bedrag te boven gaat blijft voor rekening van de
verzekeringnemer.
2.3 Vervangend motorrijtuig
Meeverzekerd is de schade aan of verlies van het motorrijtuig dat
is verhuurd of ter beschikking gesteld aan een client wiens:
2.3.1. eigen motorijtuig gedurende dezelfde tijd ter behandeling aan
de verzekeringnemer is toevertrouwd;
2.3.2. bij de verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet kan
worden afgeleverd.
2.4. Uitsluitingen.
Naast wat niet is gedekt op grond van de in de Algemene
Voorwaarden genoemde uitsluitingen geeft de verzekering op grond
van deze Rubriek geen dekking voor schade aan of verlies van een
motorrijtuig:
2.4.1.ontstaan tijdens deelnemen aan:
- snelheidswedstrijden of – ritten;
- regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of – ritten, die
niet geheel in Nederland plaatsvinden;
2.4.2.ontstaan terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor:
- het tegen betaling vervoeren van personen;
- het geven van rijlessen;
- verhuur ( waaronder begrepen leasing), onverminderd het
bepaalde in artikel 2.3;
2.4.3.dat gewoonlijk in het buitenland wordt gestald;
2.4.4.ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd
is tot het besturen van het motorrijtuig
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2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

2.4.8.
2.4.9.

2.4.10
2.4.11

2.4.12
2.4.13

2.5

ontstaan door een niet door verzekeringnemer gemachtigde
bestuurder
dat ter beschikking is gesteld of in consignatie is gegeven aan
een ( sub) dealer, garagebedrijf of autohandelaar;
ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het
moment van het verkeersongeval onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te kunnen
besturen. Als de bestuurder op grond van artikel 8 1e of 2e lid
Wegenverkeerswet of artikel 163, 2e lid Wegenverkeerswet
strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie
dat de bestuurder niet in staat was het motorrijtuig naar
behoren te besturen.
Deze uitsluiting geldt niet voor de inzittende die aantoont dat
die omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil
heeft voorgedaan en dat hem voor die omstandigheden geen
verwijt treft.
ontstaan door geleidelijk werkende invloeden of normale
slijtage;
dat voor een proefrit ter beschikking wordt gesteld, tenzij de
verzekeringnemer een kopie van een geldig rijbewijs of
paspoort van de kandidaatkoper kan overleggen;
dat door de verzekeringnemer in huurkoop is verkocht of uit
hoofde van verpanding aan hem is overgedragen;
door verduistering of oplichting, voor zover die het gevolg is
van aan de verzekerde toe te rekenen onvoldoende zorg voor
het motorrijtuig;
dat toebehoort aan of in gebruik is bij een buitenlandse
vestiging van de verzekeringnemer;
ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is
genomen of wordt gebruikt volgens een besluit van een
burgerlijke of militaire overheid of verbeurdverklaring.

Bijzondere regeling betreffende diefstal en joyriding voor
motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van de
verzekeringnemer.

2.5.1. Eigen risico
Voor de hierna in de artikelen 2.5.2.en 2.5.3. genoemde gevallen
wordt:
- Bij de eerste schade een eigen risico van 25 % en
- Bij de tweede schade een eigen risico van 50 % van het
schadebedrag toegepast.
- Voor de derde en daarop volgende schade (s) geen dekking
verleend.
Bovenstaande geldt voor een periode van telkens drie jaar, te rekenen
vanaf de datum van de eerste schade, mits aan de electronische en
bouwkundige preventie-eisen van Amlin is voldaan.
2.5.2. Schade aan een motorrijtuig onstaan door diefstal of joyriding
tijdens de openingstijd van het bedrijf voor zover die schade het gevolg
is van aan de verzekeringnemer toe te rekenen onvoldoende zorg voor
het motorrijtuig.
Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake, als bij het verlaten van
het motorrijtuig:
2.5.2.1. de (contact) sleutels daarin zijn achtergelaten;
2.5.2.2. een of meer bij het motorrijtuig behorende bescheiden
(vooral kentekenbewijs deel 1a en 1b en het overschrijvingsbewijs)
daarin zijn achtergelaten;
2.5.2.3. kostbare zaken zoals een ( mobiele) telefoon, een
uitneembare (slede) radio of het afneembare front van de radio
zichtbaar zijn achtergelaten, anders dan in de afgesloten bagageruimte
en volledig aan het oog onttrokken;
2.5.2.4 niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten;
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2.5.3 Schade aan een motorrijtuig ontstaan door diefstal of
joyriding na sluitingstijd van het bedrijf. Tenzij het motorrijtuig zich
in het pand of op het deugdelijk afgesloten terrein van de
verzekeringnemer bevindt en ten behoeve van Amlin kan worden
aangetoond dat:
2.5.3.1. het pand of de omheining sporen van braak vertoont en
2.5.3.2. de (contact) sleutels en alle bij het voertuig behorende
bescheiden ( met name kentekenbewijs deel 1a en 1b en het
overschrijvingsbewijs) op een veilige plaats zijn opgeborgen
2.5.3.3. Als de (contact) sleutels of de genoemde bescheiden na de
gebeurtenis niet kunnen worden overlegd wordt voor de werking
van 2.5 aangenomen dat de (contact) sleutels en de genoemde
bescheiden niet op een veilige plaats zijn opgeborgen.
2.6 Bijzondere regeling betreffende diefstal en joyriding voor
motorrijtuigen die niet behoren tot de bedrijfsvoorraad van
de verzekeringnemer.
2.6.1. Voor motorrijtuigen in de zin van deze Rubriek die niet
toebehoren tot de bedrijfsvoorraad van de verzekeringnemer geldt
met betrekking tot diefstal en joyriding dat slechts verzekeringsdekking bestaat indien voldaan is aan de eisen van het door Amlin
vastgestelde diefstalbeveiligingsbeleid.
Deze beveiligingseisen zijn vastgelegd in een separaat document,
dat onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.
2.7 Onvoldoende zorg.
De verzekering geeft geen dekking voor schade aan een
motorrijtuig ontstaan door diefstal of joyriding, als de schade een
gevolg is van een aan de verzekerde toe te rekenen onvoldoende
zorg in de zin van artikel 2.5.2.
2.8 Verzekeringsgebied.
Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen waarvoor het
door Amlin afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs
(groene kaart) geldig is.
3. Schade.
3.1. Regeling van de Schade.
3.1.1. De verzekeringnemer is verplicht Amlin in de gelegenheid te
stellen de schade door een deskundige te laten opnemen, alvorens
met een reparatie een aanvang kan worden gemaakt.
3.1.2. De verzekeringnemer heeft het recht om op eigen kosten
een deskundige aan te wijzen.
3.1.3. In geval van verschil van mening tussen beide deskundigen
benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige van wie de
schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet
blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige
komen voor rekening van Amlin.
3.1.4. De verzekeringnemer is bevoegd een schade tot ten
hoogste € 500,- direct te laten herstellen, mits aan Amlin een
gespecificeerde reparatienota wordt overlegd.
3.1.5. In geval van diefstal of verduistering heeft de verzekeringnemer recht op schadevergoeding wanneer na aanmelding van de
ontvreemding bij Amlin dertig dagen zijn verstreken zonder dat het
voertuig binnen die termijn is teruggevonden en de
verzekeringnemer/eigenaar zijn rechten met betrekking tot het
voertuig aan Amlin heeft overgedragen.
3.1.6. Amlin is verplicht de eigendomsrechten van de ontvreemde
zaken, nadat deze zijn terugverkregen, op verzoek van de
verzekeringnemer aan hem over te dragen.
De verzekeringnemer is dan verplicht het uitgekeerde terug te
betalen, onder aftrek van kosten van herstel van eventuele
beschadiging, die tijdens de gebeurtenis aan de verzekerde
objecten is ontstaan.
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4. Vaststelling van de schade.
4.1 In geval van beschadiging van een motorrijtuig worden de
reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de
waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de
schade en de waarde van de restanten.In geval van verlies van
het motorrijtuig wordt vergoed de waarde onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade.
Voor motorrijtuigen waarop de “margeregeling” van toepassing is,
wordt voor de werking uitgegaan van de waarde inclusief BTW.
4.2 Betreft het een door verzekeringnemer verkocht maar nog niet
afgeleverd nieuw motorrijtuig, dan zal Amlin niet meer vergoeden
dan de inkoopprijs van het motorrijtuig onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade, vermeerderd met de al gemaakte
afleveringskosten.
4.3. Voor overige zaken vindt vaststelling van de schadevergoeding
plaats op basis van de waarde onmiddellijk voor het ontstaan van
de schade onder aftrek van de waarde van de restanten.
4.4 Nieuwwaarde en vaste afschrijving eigen motorrijtuigen.
De volgende bepalingen gelden alleen als het motorrijtuig een
personenauto is die:
- Nieuw was op de datum van afgifte van deel 1a van het
Nederlandse kentekenbewijs;
- Op die datum een cataloguswaarde vertegenwoordigde van
maximaal € 100.000,- inclusief BTW en BPM of, als in het
- verzekerd bedrag de BTW niet is inbegrepen,exclusief BTW;
- Door de verzekeringnemer als eerste eigenaar is verkregen;
- Niet behoort tot de bedrijfsvoorraad van verzekeringnemer.
4.4.1 Bij ( totaal ) verlies van het motorrijtuig binnen 36 maanden na
de hiervoor bedoelde datum vergoedt Amlin de poliswaarde
onder aftrek van de waarde van de restanten.

-

-

Van totaalverlies is sprake:
Als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde
van het motorrijtuig direcht voor het onstaan van de
beschadiging;
Bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig.

4.4.2. De poliswaarde op het moment van de gebeurtenis wordt als
volgt vastgesteld:
-

-

Binnen 12 maanden na de datum van afgifte van deel 1a van
het Nederlandse kentekenbewijs: de nieuwwaarde
(=de inkoopwaarde) van een motorrijtuig van gelijk merk, type
en uitvoering;
In de volgende 24 maanden een percentage van deze
nieuwwaarde als volgt:

Maand Poliswaarde Maand Poliswaarde
13e

98,50%

25e

80,00%

e

14

97,00%

26e

78,00%

15e
16e
17e

95,50%
94,00%
92,50%

27e
28e
29e

76,00%
74,00%
72,00%

18e

91,00%

30e

70,00%

e

19

89,50%

31e

68,00%

20e

88,00%

32e

66,00%

21e

86,50%

33e

64,00%

22e

85,00%

34e

62,00%

e

23

83,50%

35e

60,00%

24e

82,00%

36e

58,00%

Als de schade-uitkering volgens 4.1. hoger is, vergoedt Amlin het
hoogste bedrag.
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4.5 Vergoeding van extra kosten.
Amlin vergoedt tevens de met de verzekerde risico’s verband
houdende, redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie,
berging, bewaking en vervoer naar een reparatie-inrichting naar
keuze, evenals bijdragen in averij grosse.
4.6 Verhaalsrecht.
Amlin doet afstand van haar recht op verhaal ter zake van
schade aan de verzekerde objecten tegenover de gemachtigde
bestuurder, de vervoerde personen en hun werkgevers, voor
zover de schade niet is ontstaan onder omstandigheden, die
volgens deze Rubriek ten opzichte van hen een uitsluitingsgrond opleveren.
5. Overige bepalingen.
5.1 Naverrekening.
5.1.1. Amlin zal na het einde van ieder verzekeringsjaar opgave
kunnen vragen van de gegevens die bij de aanvang van dat
jaar zijn geschat om als grondslag te dienen voor de premieberekening.
De verzekeringnemer zal deze gegevens verstrekken binnen
drie maanden nadat hem het verzoek daartoe heeft bereikt.
Aan de hand van deze gegevens zal Amlin, na desgewenst de
opgave te hebben geverifieerd, de definitieve premie
vaststellen, het te veel of te weinig betaalde met de
verzekeringnemer verrekenen en de voorschotpremie voor het
nieuwe verzekeringsjaar wijzigen.
5.1.2. Heeft Amlin binnen de termijn van drie maanden de
gegevens niet ontvangen, dan heetf zij het recht de definitieve
premie vast te stellen door de betaalde voorschotpremie te
verhogen met 25 % en ook de voorschotpremie voor het
nieuwe verzekeringsjaar te wijziging.
5.2 No-claimkorting.
5.2.1. Als een verzekeringsjaar ten aanzien van deze Rubriek
schadevrij is verlopen, verleent Amlin over de premie voor het
daarop volgende jaar een korting van 30 %.
Een verzekeringsjaar geldt als schadevrij als in dat jaar geen
gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarvoor Amlin een
verplichting tot schadevergoeding heeft erkend of zal moeten
erkennen.
5.2.2. een aangemelde schade heeft geen invoed op het
verlenen van korting als Amlin:
5.2.2.1.
uitsluitend schadevergoeding of kosten is
verschuldigd in verband met een tussen
verzekeraars geldende schaderegelings
overeenkomst;
5.2.2.2.
de schade uitsluitend als gevolg van een tussen
verzekeraars geldende schaderegelingsovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft
kunnen verhalen;
5.2.2.3.
de schadevergoeding niet helemaal heeft kunnen
verhalen, uitsluitend omdat volgens een bepaling in
de voorwaarden de vergoeding hoger was dan de
werkelijk geleden schade;
5.2.2.4.
de schade geheel heeft kunnen verhalen.
Als meer verzekerden aanspraak maken op uitkering hebben
en het totaal van alle aanspraken hoger is dan het verzekerd
bedrag, zal aan iedere getroffen verzekerde een uitkering
geschieden in verhouding van het verzekerde bedrag tot de
som van alle vastgestelde uitkeringen.
5.3. Aansprakelijke verzekerde.
Als een verzekerde volgens deze verzekering aansprakelijk is
voor de gedekte schade, zal de betaling, voor zover vorderbaar
volgens de voorwaarden aansprakelijkheid in Rubriek II,
plaatsvinden volgend die dekking.
Samenloop van aanspraken volgens de voorwaarden
aansprakelijkheid met deze Rubriek is uitgesloten, zodat nooit
meer wordt uitgekeerd dan het verzekerde bedrag hetzij voor
de voorwaarden aansprakelijkheid, hetzij voor deze dekking.
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6.Bijzondere uitsluitingen.
Amlin vergoedt geen schade volgens deze Rubriek;
6.1 Waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde
en diens nagelaten betrekkingen. De Staat der Nederlanden wordt
nimmer als uitkeringsgerechtigde beschouwd;
6.2 Voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op
vergoeding van de geleden schade volgens enige andere
verzekering of voorziening. Uitkeringen volgens een specifieke
ongevallenverzekering worden niet op de schadevergoeding in
mindering gebracht;
6.3 Voor zover ontstaan of verergerd door het niet dragen van de
wettelijk voorgeschreven veiligheidsgordel of valhelm;
6.4 Ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het
moment van het verkeersongeval onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of opwekkend
middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen.
Als de bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e lid
Wegenverkeerswet of artikel 163 2e lid Wegenverkeerswet
strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de
situatie dat bestuurder niet in staat was het motorrijtuig naar
behoren te besturen.
Deze uitsluiting geldt niet voor de inzittende, die aantoont dat die
omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft
voorgedaan en dat hem voor die omstandghied geen verwijt treft.
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Beveiligingseisen
Ondergenoemde beveiligingseisen zijn van toepassing voor de in Artikel 2.6 van Rubriek VII bedoelde motorrijtuigen.
Dit betreft motorrijtuigen welke niet behoren tot de bedrijfsvoorraad van de verzekeringnemer.
Personenauto’s (inclusief BTW verzekerd)
- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (incl. BTW) vanaf € 45.001,- t/m € 75.000,- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (incl. BTW) vanaf € 75.001,- Vanaf 3 jaar oud met een cataloguswaarde (incl. BTW) vanaf € 75.001,- t/m € 100.000,- Vanaf 3 jaar oud met een cataloguswaarde (incl. BTW) vanaf € 100.001,-

Klasse 3 beveiliging
Klasse 3 + 4 beveiliging
Klasse 2 beveiliging
Klasse 3 + 4 beveiliging

(zie clausule 43)
(zie clausule 44)
(zie clausule 42)
(zie clausule 44)

Klasse 3 beveiliging
Klasse 3 + 4 beveiliging
Klasse 2 beveiliging
Klasse 3 + 4 beveiliging

(zie clausule 43)
(zie clausule 44)
(zie clausule 42)
(zie clausule 44)

- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW en BPM) vanaf € 40.001,- t/m € 65.000,- Klasse 3 beveiliging
- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW en BPM) vanaf € 65.001,Klasse 3 + 4 beveiliging
- Vanaf 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW en BPM) vanaf € 65.001,Klasse 3 + 4 beveiliging

(zie clausule 43)
(zie clausule 44)
(zie clausule 44)

Personenauto’s (exclusief BTW verzekerd)
- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW) vanaf € 40.001,- t/m € 65.000,- Tot 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW) vanaf € 65.001,- Vanaf 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW) vanaf € 65.001,- t/m € 100.000,- Vanaf 3 jaar oud met een cataloguswaarde (excl. BTW) vanaf € 100.001,Bestelauto’s

Clausules
Clausule 42 – Klasse 2 beveiliging
Schade aan of verlies van het motorrijtuig of poging daartoe ontstaan door diefstal, vermissing, verduistering of joyriding en/of zich daarin
bevindende zaken is slechts verzekerd indien:
het motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem of een door verzekeraars erkend merkgebonden
beveiligingssysteem, klasse 2; en
het beveiligingssysteem ten tijde van de gebeurtenis daadwerkelijk in werking was gesteld.
Clausule 43 – Klasse 3 beveiliging
Schade aan of verlies van het motorrijtuig of poging daartoe ontstaan door diefstal, vermissing, verduistering of joyriding en/of zich daarin
bevindende zaken is slechts verzekerd indien:
het motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem of een door verzekeraars erkend merkgebonden
beveiligingssysteem, klasse 3; en
het beveiligingssysteem ten tijde van de gebeurtenis daadwerkelijk in werking was gesteld.
Clausule 44 – Klasse 3 + 4 beveiliging
Schade aan of verlies van het motorrijtuig of poging daartoe ontstaan door diefstal, vermissing, verduistering of joyriding en/of zich daarin
bevindende zaken is slechts verzekerd indien:
het motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem of een door verzekeraars erkend merkgebonden
beveiligingssysteem, klasse 3; en
het motorrijtuig is voorzien van een SCM-goedgekeurd voertuigvolgsysteem of een door verzekeraars erkend merkgebonden
voertuigvolgsysteem, klasse 4; en
het beveiligingssysteem ten tijde van de gebeurtenis daadwerkelijk in werking was gesteld.
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