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2046 Financieringsclausule 
 
Is er sprake van schade aan, of verlies van, de verzekerde auto? Dan betalen wij het eventuele 
schadebedrag aan de financieringsmaatschappij die bij ons bekend is en die eigenaar is van deze 
auto. Als eigenaar van de auto is de financieringsmaatschappij bovendien WA-verzekerd via deze 
verzekering. 
 
2659 Boekwaarde 
 
In de polisvoorwaarden staat hoe wij de waarde van uw auto bepalen. U heeft een leaseauto. Daarom 
bepalen wij bij een cascoschade de waarde van uw auto volgens annuïtaire afschrijving. 
Wij gebruiken hiervoor het rentepercentage waarmee in de leaseovereenkomst is gerekend. 
De leaseovereenkomst kan een looptijd hebben van 24, 36, 48, 60 of 72 maanden. Wij kunnen hier 
alleen rekening mee houden als u bij het aangaan van de verzekering, of bij het indienen van een 
schadeclaim: 
 

 De percentages in de leaseovereenkomst doorgeeft én 

 De duur van de overeenkomst aan ons doorgeeft. 
 
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. 
 
AV601 Wielklem/disselslot/kingpinslot 
 
Als het verzekerd object niet is gestald in een deugdelijk afgesloten pand of ruimte, dan is schade 
door diefstal of poging daartoe slechts verzekerd indien verzekeringnemer aantoont dat het object 
was versloten met een SCM goedgekeurde wielklem, SCM goedgekeurd disselslot of SCM 
goedgekeurd kingpinslot. 
 
VD002 Bijzondere acceptatie motorrijtuigen/aanhanger 
 
Acceptatie van het motorrijtuig of aanhanger en/of het wijzigen van deze verzekering vindt plaats op 
basis van een bijzondere procedure. Er is pas dekking nadat definitieve acceptatie heeft plaats 
gevonden. 
 
VD016 Audio beperking tot 1.500 
 
In geval van diefstal of verduistering van audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur wordt 
maximaal € 1.500,00 uitgekeerd. Deze beperking geldt niet bij diefstal of verduistering van het 
gehele motorrijtuig. Onder audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur verstaan we niet: 
navigatieapparatuur en tracking en tracingsystemen. 
 
VD017  Bonusbescherming 
 
In afwijking van het gestelde in de voorwaarden geldt dat bij één gedekte gebeurtenis in het 
lopende verzekeringsjaar er geen terugval op de B/M-ladder plaatsvindt. 
 
VD018  Dekking buiten gebaande weg 
 
Deze verzekering biedt geen Cascodekking voor schade ten gevolge van een gebeurtenis tijdens 
gebruik buiten een gebaande weg of buiten een voor het verkeer openstaand terrein. 
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VD019  Diefstalbeveiliging 1 
 
De auto moet zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld diefstalbeveiligingssysteem. 
Dit systeem moet tenminste zijn een: 
 

 VbV/SCM goedgekeurde startonderbreker met eigen autorisatie; of een 

 gelijkwaardige af-fabriek geleverde startonderbreker. 
 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was of niet in werking was gesteld dan bent u niet verzekerd voor schade door: 
 

 Diefstal van de gehele auto; 

 Joyriding met de auto; en 

 Beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
VD021  Diefstalbeveiliging 3 
 
De auto moet binnen 14 dagen na de afgiftedatum van het eerste polisblad waarop de auto is 
vermeld, zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld alarmsysteem. Dit systeem 
moet tenminste zijn een: 
 

 VbV/SCM goedgekeurd alarmsysteem met hellingshoekdetectie; of een 

 gelijkwaardig af-fabriek geleverd alarmsysteem met hellingshoekdetectie. 
 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was of niet in werking was gesteld dan bent u niet verzekerd voor schade door: 
 

 diefstal van de gehele auto; 

 inbraak; 

 diefstal van onderdelen; 

 joyriding met de auto; en 

 beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
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VD022  Diefstalbeveiliging 1+4 
 
De auto moet binnen 14 dagen na de afgiftedatum van het eerste polisblad waarop de auto is 
vermeld, zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld diefstalbeveiligingssysteem  
met voertuigvolgsysteem. Dit systeem moet tenminste zijn een: 
 

 VbV/SCM goedgekeurde startonderbreker met eigen autorisatie aangevuld met een VbV/SCM   
goedgekeurd voertuigvolgsysteem; of een 

 gelijkwaardig af-fabriek geleverde startonderbreker aangevuld met een VbV/SCM goedgekeurd   
voertuigvolgsysteem. 

 
Voor het voertuigvolgsysteem moet u een GSM/data abonnement nemen en in stand houden alsmede 
een abonnement bij een, door het Ministerie van Justitie erkende, Particuliere Alarmcentrale (PAC). 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was, niet in werking was gesteld, of als geen GSM/data abonnement en/of geen abonnement 
bij een PAC van kracht was of na constatering de vermissing niet direct is doorgegeven aan de 
meldkamer van de PAC dan bent u niet verzekerd voor schade door: 
 

 diefstal van de gehele auto; 

 joyriding met de auto; 

 verduistering van de auto; en 

 beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
VD024  Eigen risico Cabrio’s 
 
In afwijking van het gestelde op het polisblad geldt voor schade aan de kap en/of risico’s als 
omschreven in de voorwaarden Casco en Beperkt Casco, zijnde ingeval van diefstal van het 
motorrijtuig of onderdelen daarvan, verduistering, inbraak of joyriding of pogingen daartoe 
- een en ander mits door anderen dan verzekerde - alsmede beschadiging ontstaan gedurende de 
tijd dat het motorrijtuig was ontvreemd een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis. 
 
VD027  Lesclausule 
 
Gebruik van het motorrijtuig voor lesdoeleinden. 
 
De verzekering verleent eveneens dekking indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor lesrijden en het 
afleggen van onderzoek naar rijvaardigheid, echter uitsluitend indien dit binnen Nederland gebeurt en 
mits het motorrijtuig is voorzien van een dubbele bediening en naast de leerling respectievelijk 
kandidaat een erkend rijinstructeur of examinator zit. Tijdens het lesrijden of het onderzoek naar de 
rijvaardigheid geldt, indien het Casco risico is verzekerd een extra eigen risico van € 50,00 per 
gebeurtenis voor schade aan of verlies  van het motorrijtuig. 
 
VD030  Oplaadunit elektrische auto 
 
Onder accessoires wordt ook verstaan een specifiek voor het verzekerde motorrijtuig bedoelde 
oplaadunit. De casco-verzekering geeft geen dekking voor schade aan een aard- en nagelvast 
met de grond of een gebouw verbonden oplaadpaal. 
 
VD032  Personenvervoer 
 
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is vervoer van personen tegen 
betaling toegestaan. Afhankelijk van het type voertuig mogen zich maximaal 9 inzittenden (inclusief 
bestuurder) in het verzekerde motorrijtuig op de daarvoor bestemde zitplaatsen bevinden. 
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VD033  Uitsluiting nieuwwaarde 
 
In tegenstelling tot hetgeen in de Bijzondere voorwaarden Casco Auto geschiedt schadevergoeding 
nimmer op basis van nieuwwaarde. 
 
VD034  Uitsluiting softtop en accessoires 
 
Indien en zolang het verzekerd object is voorzien van een softtop, is schade aan deze softtop en aan 
audiovisuele telecommunicatieapparatuur en de zich in het motorrijtuig bevindende overige 
accessoires ten gevolge van (poging tot) diefstal en kwaadwillige beschadiging uitgesloten van deze 
verzekering. Deze beperking geldt niet bij diefstal of verduistering van het gehele motorrijtuig. Indien 
en zolang er een 'hard top' geplaatst is, dan zijn de genoemde uitsluitingen niet van toepassing. 
 
VD037  Wet Personen Vervoer 
 
In afwijking van het gestelde in de Bijzondere Voorwaarden is deze verzekering ook van kracht indien 
het motorrijtuig wordt gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling krachtens een 
vergunning als bedoeld in de Wet Personen Vervoer. Schade aan vervoerde zaken, die toebehoren 
aan de met het motorrijtuig als passagier vervoerde personen is meeverzekerd tot het wettelijk 
bepaalde maximum per gebeurtenis. 
 
VD039 Taxi(busje) (<= 8 zitplaatsen excl. bestuurder 
 
Indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor personenvervoer krachtens een geldige vergunning als 
bedoeld in artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000 is: 
 

 de schade aan zaken die toebehoren aan de met het motorrijtuig vervoerde personen 
meeverzekerd tot ten hoogste € 40.000,00 per gebeurtenis; 

 de schade aan personen verzekerd tot ten hoogste € 8.000.000,00 per gebeurtenis indien deze   
schade (mede) is toegebracht aan vervoerde personen. 

 
VD042 Audio beperking tot 2.500 
 
In geval van diefstal of verduistering van audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur wordt 
maximaal € 2.500,00 uitgekeerd. Deze beperking geldt niet bij diefstal of verduistering van het 
gehele motorrijtuig. Onder audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur verstaan we niet: 
navigatieapparatuur en tracking en tracingsystemen. 
 
VD043 Audio beperking tot 3.750 
 
In geval van diefstal of verduistering van audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur wordt 
maximaal € 3.750,00 uitgekeerd. Deze beperking geldt niet bij diefstal of verduistering van het 
gehele motorrijtuig. Onder audiovisuele- en telecommunicatieapparatuur verstaan we niet: 
navigatieapparatuur en tracking en tracingsystemen. 
 
VD136 Tweede gezinsauto 
 
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het feit dat verzekeringnemer nog een (of meer) 
motorrijtuig(en) bij verzekeraar verzekerd heeft 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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VD137 Eigen risico Cabrio’s 
 
In plaats van het eigen risico dat op het polisblad staat, geldt per gebeurtenis een eigen risico van  
€ 1.000,00 bij: 
 

 Schade aan de kap; 

 Schade door diefstal van de auto of poging daartoe; 

 Schade door diefstal van onderdelen van de auto of poging daartoe; 

 Schade door verduistering of poging daartoe; 

 Schade door inbraak of een poging daartoe; 

 Schade door joyriding of een poging daartoe; 

 Schade gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
VD138 Nieuwwaarde 24 maanden 
 
In afwijking van het in de polisvoorwaarden VMP 2013-01 onder Dekking Casco Volledig in artikel 6 
vermelde bij Nieuwwaarderegeling, is de beperking van de cataloguswaarde tot € 60.000,00 niet van 
toepassing. 
In afwijking van het gestelde in artikel 6 onder 6.1 van de voorwaarden geldt een periode van 24 
maanden. 
In afwijking van het gestelde in artikel 6 onder 6.2 van de voorwaarden geldt dat, indien de 
gebeurtenis heeft plaats gevonden na 24 maanden maar binnen 36 maanden na datum van de 
genoemde afgifte, de onder 1 genoemde catalogusprijs, verminderd met 2 % voor elke maand of 
gedeelte daarvan, na het verstrijken van 12 maanden na de datum van bedoelde afgifte 
 
VD139 Nieuwwaarde 36 maanden 
 
In afwijking van het in de polisvoorwaarden VMP 2013-01 onder Dekking Casco Volledig in artikel 6 
vermelde bij Nieuwwaarderegeling, is de beperking van de cataloguswaarde tot € 60.000,00 niet van 
toepassing. 
In afwijking van het gestelde in artikel 6 onder 6.1 van de voorwaarden geldt een periode van 36 
maanden. 
Het vermelde in artikel 2 onder 6.2 is niet van toepassing. 
 
VD140 Diefstalbeveiliging 1 
 
De auto moet zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld diefstalbeveiligingssysteem. 
Dit systeem moet tenminste zijn een: 
 

 KIWA SCM goedgekeurde startonderbreker met eigen autorisatie; of een 

 gelijkwaardige af-fabriek geleverde startonderbreker. 
 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was of niet in werking was gesteld dan bent u niet verzekerd voor schade door: 
 

 Diefstal van de gehele auto; 

 Joyriding met de auto; en 

 Beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
VD141 Diefstalbeveiliging 3 
 
De auto moet binnen 14 dagen na de afgiftedatum van het eerste polisblad waarop de auto is 
vermeld, zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld alarmsysteem. Dit systeem 
moet tenminste zijn een: 
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 KIWA SCM goedgekeurd alarmsysteem met hellingshoekdetectie; of een 

 gelijkwaardig af-fabriek geleverd alarmsysteem met hellingshoekdetectie. 
 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was of niet in werking was gesteld dan bent u niet verzekerd voor schade door: 
 

 diefstal van de gehele auto; 

 inbraak; 

 diefstal van onderdelen; 

 joyriding met de auto; en 

 beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
VD142 Diefstalbeveiliging 1 + TVS 
 
De auto moet binnen 14 dagen na de afgiftedatum van het eerste polisblad waarop de auto is 
vermeld, zijn voorzien van een werkvaardig en in werking gesteld diefstalbeveiligingssysteem  
met terugvindsysteem. Dit systeem moet tenminste zijn een: 
 

  KIWA SCM goedgekeurde startonderbreker met eigen autorisatie aangevuld met een KIWA SCM   
goedgekeurd terugvindsysteem met geldig certificaat; of een 

 gelijkwaardig af-fabriek geleverde startonderbreker aangevuld met een KIWA SCM goedgekeurd   
terugvindsysteem met geldig certificaat. 

 
Als na schade blijkt dat het beveiligingssysteem niet in de auto aanwezig was, niet in werkvaardige 
toestand was, niet in werking was gesteld, of als het certificaat ongeldig was dan bent u niet verzekerd 
voor schade door: 
 

 diefstal van de gehele auto; 

 joyriding met de auto; 

 verduistering van de auto; en 

 beschadiging aan de auto ontstaan gedurende de tijd dat de auto was ontvreemd. 
 
 


