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4071 Leaseauto 
 

In de voorwaarden staan uitsluitingen voor leaseauto's. Wij weten dat de verzekerde auto een 
leaseauto is. Daarom gelden deze uitsluitingen in de voorwaarden niet voor u.  
 

M612 Leaseclausule 
 
Bij vaststelling van de uit te keren vergoedingen voor verlies van of  schade aan het motorrijtuig, is de 

nieuwwaarderegeling niet van toepassing. Als uitgangspunt bij het vaststellen van de  
schadevergoeding geldt de boekwaarde die het motorrijtuig voor het leasebedrijf  heef t. De 
schadevergoeding zal nooit minder dan de dagwaarde bedragen en nooit meer bedragen dan hetgeen 

de maatschappij volgens de nieuwwaarderegeling verschuldigd zou zijn. De schadevergoeding is altijd 
exclusief  BTW. 
 

MOT292 Beveiliging bestelauto S1 
 
Is uw auto voorzien van een startonderbreker (SCM klasse 1), dat voldoet aan de normen van 

SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging) of  voorzien van een af -fabriek-startonderbreker? 
Dan gaat uw eigen risico voor schade bij diefstal van uw auto  omlaag met maximaal € 225,00. Is uw 
eigen risico minder dan € 225,00? Dan wordt uw eigen risico € 0,00. 

 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een beveiligingssysteem heef t, als wij 
daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet 

aantonen? Dan geldt naast het eigen risico voor diefstal een ext ra eigen risico van € 225,00. 
 
MOT293 Beveiliging bestelauto S2 
 

Is uw auto voorzien van een alarmsysteem (SCM-klasse 2), dat voldoet aan de normen van SCM 
(Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging)? Dan gaat uw eigen risico voor schade bij  diefstal van 
uw auto omlaag met maximaal € 450,00. Is uw eigen risico minder dan € 450,00? Dan wordt uw eigen 

risico € 0,00. 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een beveiligingssysteem heef t, als wij 

daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. Kunt u dit  niet 
aantonen? Dan geldt naast het eigen risico voor diefstal een extra eigen risico  van € 450,00. 
 

MOT308 SCM Klasse 1  
 
De auto is voorzien van een startonderbreker (SCM-klasse 1) dat voldoet aan de normen van 

SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging). Dit mag ook een af -fabriek startonderbreker zijn. 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingssysteem heef t,  

als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. 
Kunt u dit aantonen, dan gaat uw eigen risico omlaag met maximaal € 135,00 in de volgende 
gevallen: 

 

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).  
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MOT313 SCM Klasse 3 
 
Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekdetectie (SCM klasse 3) dat  

voldoet aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging). 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingssysteem heef t,  als 

wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. 
Kunt u dit niet aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen: 
 

• U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding). 
 

We betalen alleen als het beveiligingssysteem functioneerde op het moment dat de schade werd  
veroorzaakt en aan stond. 
 

Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat  het 
polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren.  Tijdens deze periode 
geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u in bepaalde schadegevallen niet betalen. 

 
MOT338-1 Rechtsbijstand 
 

• Het verhalen van materiele schade en letselschade, alsmede het verlenen van rechtsbijstand voor 
strafzaken, rijbewijsteruggave en inbeslagneming motorrijtuig, alsmede bij revindicatie van het  
motorrijtuig, zoals vermeld in artikel 6, bij 6.1 t/m 6.4. 

• Het vergoeden van maximaal € 750,00 bij onvermogen van een aansprakelijke derde, zoals 

vermeld in artikel 10. 

• Het verlenen van contractrechtsbijstand, zoals vermeld in artikel 6, bij 6.5.  
 

MOT338-2 Verhaalsrechtsbijstand 
 

• Het verhalen van materiele schade en letselschade, zoals omschreven in artikel 6, bij 6.1.  

• Het verlenen van straf rechtsbijstand zoals omschreven in artikel 6, bij 6.2, uitsluitend voor zover 

dit van belang is voor de verhaalsactie. 

• Het vergoeden van maximaal € 1.000,00 bij onvermogen van een aansprakelijke derde, zoals 
vermeld in artikel 10. 

 
MOT375 SCM klasse 4 plus 3 
 

Het motorrijtuig dient voorzien te zijn van een beveiligingssysteem klasse 3 aangevuld met een 
goedgekeurd voertuigvolgsysteem klasse 4 volgens de normen van SCM. De verzekeringnemer dient 
de aanwezigheid van het beveiligingssysteem op verzoek van de maatschappij in geval van schade 

aan te tonen, bijvoorbeeld door overlegging van een SCM certif icaat of  aankoopnota. Indien aan deze 
verplichting niet is voldaan, wordt geen dekking verleend in geval van beschadiging of  verlies van het 
motorrijtuig veroorzaakt door diefstal van of  braak aan het motorrijtuig of  poging daartoe of  joyriding. 

 
Schade door diefstal van of  braak aan het motorrijtuig of  joyriding wordt uitsluitend vergoed  indien het 
beveiligingssysteem ten tijde van de schade functioneerde en ook in werking was gesteld. 

Is het motorrijtuig nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging, dan is er gedurende 30 dagen na 
afgif te van het polisblad de gelegenheid dit te laten installeren. Tijdens deze periode wordt,  in 
tegenstelling tot het hiervoor vermelde, de dekking niet beperkt. 
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MOT379 Diefstalbeveiliging 
 
Indien de caravan/aanhangwagen onbeheerd in de open lucht wordt achtergelaten, wordt schade 

van diefstal van de caravan/aanhangwagen uitsluitend vergoed indien deze is voorzien van een SCM 
goedgekeurde beveiliging, of  is gestald op een terrein dat is afgesloten met een deugdelijk hekwerk 
en daartoe geschikt hang- en sluitwerk. 

 
MOT426 SCM Klasse 3 met voertuigvolgsysteem 
 

Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekdetectie SCM klasse 3 dat voldoet 
aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiling). Daarnaast moet het sys teem 
zijn aangevuld met een voertuigvolgsysteem. 

 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingssysteem heef t,  
als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. 

Kunt u dit niet aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen: 
 

• U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).  
 
MOT426 SCM voertuigvolgsysteem plus hellingshoekdetectie 

 
Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekd etectie SCM klasse 3 dat voldoet 
aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiling). Daarnaast moet het systeem 

zijn aangevuld met een voertuigvolgsysteem. 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingss ysteem heef t, 

als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. 
Kunt u dit niet aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen:  
 

• U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te b reken. 

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).  
 

Abonnement voor het automatisch doormelden naar een alarmcentrale: 
 
Voor het voertuigvolgsysteem moet er een abonnement zijn afgesloten (en in stand worden 

gehouden) voor de automatische doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. Bij diefstal van uw 
auto krijgt u minder of  niets als: 
 

• Er geen abonnement is afgesloten voor het doormelden; 

• Doormelden niet kan plaatsvinden door een, misschien tijdelijk, ontbreken van de dienstverlening  
van het abonnement dan wel voortijdige beëindiging van dit abonnement  

 

Deze beperking geldt ook in het geval dat doormelding niet heef t kunnen plaatsvinden door het  
ontbreken van of  voortijdige beëindiging van het abonnement voor de doormelding met de  
GSM-netwerkprovider. 

 
Niet zorgvuldig omgaan met de elektronische autorisatiekaart:  
 

Als het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, 
hebben wij het recht om niet of  minder te betalen als u onzorgvuldig bent omgegaan met deze 
kaart en deze niet aan ons kan overhandigen. Dit kan zijn:  
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• Het onbeheerd achterlaten van de kaart in uw auto. 
 
Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat het  
polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren. Tijdens deze periode 

geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u in bepaalde schadegevallen niet betalen. 
 
MOT427 SCM Startonderbreker met eigen autorisatie 

 
De startonderbreker van uw auto dient aangevuld te zijn met een 'eigen autorisatie' dat voldoet  aan de 
normen van SCM. Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend  

beveiligingssysteem heef t, als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  
aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen: 
 

• U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding). 
 

Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat  het 
polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren. Tijdens deze periode 
geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u in bepaalde gevallen niet betalen. 

 
MOT524 Eigen autorisatie/Terugvindsysteem TV 01 
 

Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekdetectie (SCM klasse 3) dat 
voldoet aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging). Daarnaast moet uw 
auto voorzien zijn van: 

 

• Een ‘eigen autorisatie’; of  

• Een SCM goedgekeurd Terugvindsysteem (TV01). 

 
Als u schade heef t door inbraak of  diefstal, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend 
beveiligingssysteem heef t, als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een geldig SCM-certif icaat of  

aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen:  
 

• U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  

• Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  

• U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).  
 
Als voor de werking van uw terugvindsysteem een abonnement nodig is, dan moet u dit abonnement 

afsluiten en in stand houden. Bij diefstal van uw auto of  joyriding met uw auto betalen wij niet als er 
geen abonnement liep op het moment van de diefstal.  
 

Voldoet uw auto nog niet aan deze eis? Dan heef t u vanaf  de dag dat het voertuig verzekerd is 30 
dagen de tijd om te zorgen dat uw auto wel voldoet. Tijdens deze 30 dagen hoef t uw auto nog niet aan 
de eisen te voldoen. 

 
VD004 Financiering 
 

Het motorrijtuig is gef inancierd. Vergoeding van cascoschade zal geschieden aan de f inancier.  
De door deze gegeven kwijting geldt zowel ten opzichte van verzekeraar als van verzekerde.  
Verzekeraar geef t de f inancier zo spoedig mogelijk kennis van wijziging of  beëindiging van de 

verzekering. 
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VD010 Diefstalbeveiliging Startonderbreker 
 
Uw auto moet voorzien zijn van een startonderbreker (SCM-Klasse 1) dat voldoet aan de normen van 

SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging). Dit mag ook een af -fabriek startonderbreker zijn. 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een beveiligingssysteem heef t, als wij 

daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet 
aantonen, dan betalen wij niet als uw auto is gestolen of  als u schad e heef t door Joyriding. 
 

Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat het 
polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren. Tijdens deze periode 
geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u niet betalen als uw auto is gestolen of  als u schade 

heef t door joyriding. 
 
VD011 Diefstalbeveiliging Alarmsysteem met hellingshoekdetectie 

 
Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekdetectie(SCM klasse 3) dat 
voldoet aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging).  

 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingssysteem heef t, als 
wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet 

aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen:  
 
- U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  

- Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  
- U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding).  
 
We betalen alleen als het beveiligingssysteem functioneerde op het moment dat de schade werd 

veroorzaakt en aan stond. 
 
Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat het 

polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren. Tijdens deze periode 
geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u in bepaalde schadegevallen niet betalen. 
 

VD012 Diefstalbeveiliging Alarmsysteem met hellingshoekdetectie aangevuld met 
Voertuigvolgsysteem 
 

Uw auto moet voorzien zijn van een alarmsysteem met hellingshoekdetectie (SCM klasse 3) dat 
voldoet aan de normen van SCM (Stichting Certif icering Motorrijtuigbeveiliging). Daarnaast moet het 
systeem zijn aangevuld met een voertuigvolgsysteem of  voertuigvolgsysteem met jamming -detectie 

(SCM klasse 4/5). 
 
Als u schade heef t, moet u kunnen aantonen dat uw auto een werkend beveiligingssysteem heef t, als 

wij daarom vragen. Bijvoorbeeld door een SCM-certif icaat of  aankoopnota te laten zien. Kunt u dit niet 
aantonen, dan betalen wij niet in de volgende gevallen: 
 

- U heef t schade doordat iemand in de auto heef t ingebroken of  probeerde in te breken.  
- Iemand heef t de auto gestolen. Of  u heef t schade doordat iemand de auto probeerde te stelen.  
- U heef t schade doordat iemand zonder toestemming met de auto reed (joyriding). 

 
Abonnement voor het automatisch doormelden naar een alarmcentrale:  
 

Voor het voertuigvolgsysteem moet er een abonnement zijn afgesloten (en in stand worden 
gehouden) voor de automatische doormelding naar een (part iculiere) alarmcentrale. Bij diefstal van uw 
auto krijgt u minder of  niets als: 
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- Er geen abonnement is afgesloten voor het doormelden;  
- Doormelden niet kan plaatsvinden door een, misschien tijdelijk, ontbreken van de dienstverlening  
  van het abonnement dan wel voortijdige beëindiging van dit abonnement.  

 
Deze beperking geldt ook in het geval dat doormelding niet heef t kunnen plaatsvinden door het 
ontbreken van of  voortijdige beëindiging van het abonnement voor de doormelding met de GSM -

netwerkprovider. 
 
Niet zorgvuldig omgaan met de elektronische autorisatiekaart:  

 
Als het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, hebben 
wij het recht om niet of  minder te betalen als u onzorgvuldig bent omgegaan met deze kaart en deze 

niet aan ons kan overhandigen. Dit kan zijn:  
 
- Het onbeheerd achterlaten van de kaart in uw auto. 

 
Is uw auto nog niet voorzien van de gevraagde beveiliging? Dan heef t u vanaf  het moment dat het 
polisblad is uitgegeven 30 dagen de tijd om deze beveiliging te laten installeren. Tijdens deze periode 

geldt niet de bovengenoemde beperking dat wij u in bepaalde schadegevallen niet betalen.  
 
VD013 Elektrische auto, hulpverlening 

 
In aanvulling op de dekking hulpverlening motorrijtuigen bestaat ook recht op hulpverlening in  geval 
van stilstand in Nederland als gevolg van een lege accu. Deze hulpverlening bestaat uit het  vervoer 

van de auto naar de dichtstbijzijnde publieke laadpaal of  naar de geplande eindbestemming  van die 
rit. 
 
VD014 Laadpaal voor een elektrische auto 

 
In aanvulling op de bijzondere voorwaarden voor aansprakeli jkheidsverzekering, is een secundaire 
dekking van toepassing voor schade aan de laadpaal, waarvan de verzekeringnemer eigenaar of  

bezitter is, als gevolg van een van buitenaf  komend onheil.  
 
VD040 Lesdoeleinden 

 
Het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor les- en examendoeleinden. Deze verzekering verleent 
hiervoor dekking mits het voertuig aan de wettelijke eisen voldoet. Daaronder vallen onder andere een 

dubbele bediening, extra spiegels en een blauw lesbord. Naast de leerling respectievelijk kandidaat 
dient een erkend instructeur of  examinator te zitten. De dekking geldt ook indien het motorrijtuig wordt 
gebruikt voor het geven van rijlessen op een door de gemeente voor rijlessen bestemd terrein, zonder 

dat er een rijinstructeur naast de bestuurder is gezeten en de instructeur in staat is het 
ontstekingscontact van het motorrijtuig langs radiograf ische weg te onderbreken.  
 

VD041 Eigen risico beveiligingsbedrijven 
 
In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in de polisvoorwaarden en op het polisblad, is voor schaden die 

vallen onder de casco- of  beperkt cascodekking een eigen risico van toepassing van € 905,00.  
 
VD136 Tweede gezinsauto 

 
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het feit dat verzekeringnemer nog een (of  meer) 
motorrijtuig(en) bij verzekeraar verzekerd heef t en dat deze verzekerde motorrijtuigen binnen één 

huishouding in gebruik zijn.     
De premie voor deze verzekering wordt aangepast, indien de verzekering van het motorrijtuig  
waarvoor normale tariefpremie in rekening wordt gebracht, vervalt. 
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VD189 Beveiliging 
 
Als de f iets in de tijdsperiode tussen 22:00 en 07:00 uur niet wordt gebruikt, dan is er alleen  
dekking voor diefstal als de f iets in een afgesloten ruimte staat. Voorbeelden van een afgesloten  
ruimte is een berging, schuur of  kelder. Bij diefstal moeten er sporen van inbraak aan de ruimte  
overgelegd kunnen worden. Is stalling in een afgesloten ruimte niet mogelijk dan dient de f iets op  

slot te staan met een extra ART slot. 


