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Rubriek IIB – Casco uitgebreid    (Bijzondere Voorwaarden)   M-CU-09-09 
 
1 Begripsomschrijvingen 
 
1.1 Verzekerde 
Verzekerde is verzekeringnemer. 
 
1.2 Motorrijtuig 
Het op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel omschreven motorrijtuig met de standaard bijgeleverde onderdelen en 
voorwerpen. Onder het motorrijtuig wordt, indien bij de bepaling van het op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel 
vermelde verzekerde bedrag daarmee rekening is gehouden, tevens begrepen:  

- accessoires indien en voorzover de totale waarde boven € 1.250,= uitkomt; 
- afleveringskosten; 
- verwijderingsbijdrage. 

 
1.3 Accessoires 
De toevoegingen en aanpassingen van de standaarduitvoering, niet zijnde (tele)communicatieapparatuur of belettering, die niet in de 
door de fabrikant, waaronder begrepen de carrosseriebouwer, of importeur vastgestelde catalogusprijs zijn begrepen. 
 
1.4 Audio (visuele) apparatuur 
Hieronder wordt verstaan: 

- beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur;  
- computerapparatuur;  

alles met inbegrip van randapparatuur. 
 
1.5 Oorspronkelijke cataloguswaarde 
De prijs volgens opgave van de importeur/fabrikant op de datum van afgifte Deel I van het kentekenbewijs. 
 
1.6 Nieuwwaarden 
De op de dag van de gebeurtenis meest recente prijs, vermeld in de prijscourant van de fabrikant waaronder begrepen de 
carrosseriebouwer of importeur, van een nieuwe personenauto van gelijk, merk, model, type en uitvoering met, mits verzekerd; 

- dezelfde accessoires; 
- de afleveringskosten;  
- de verwijderingsbijdrage; 

tot maximaal 110% van het verzekerde bedrag. 
 
2 Omvang van de dekking 
 
2.1 Verzekerd is schade aan of verlies van het motorrijtuig ontstaan door/bestaande uit gebeurtenissen genoemd onder de dekking 
Casco beperkt namelijk: 

- brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag; 
- diefstal of poging daartoe van het motorrijtuig en/of van zich daarin bevindende zaken, verduistering, joyriding; 
- ruitbreuk, niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig dan door scherven van de ruit; 
- overstroming (waaronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen), 

hagel, sneeuwlawines;  
- (om)vallende voorwerpen tengevolge van storm (waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 m per 

seconde); 
- het omwaaien van het motorrijtuig; 
- het vallen van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede het vallen van voorwerpen uit een luchtvaartuig; 
- botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild, echter uitsluitend voorzover de schade rechtstreeks door 

de botsing zelf is toegebracht, schade als gevolg hiervan ontstaan door botsing met andere zaken is niet verzekerd; 
- een van buiten komende gebeurtenis gedurende de periode dat het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan 

een transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van schade ontstaan tijdens takelen en slepen en schade 
als krassen, schrammen en lakschade; 

- relletjes (waaronder wordt verstaan incidentele geweldmanifestaties gericht tegen het openbaar gezag). 
Tevens is verzekerd schade aan of verlies van het motorrijtuig ontstaan door: 

- botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken; 
- een andere plotselinge en onvoorziene ten opzichte van het motorrijtuig van buiten komende gebeurtenis. 

Deze gebeurtenissen zijn ook gedekt indien zij het gevolg zijn van een eigen gebrek. 
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2.2 Hulpverlening buiten Nederland na pech 
 
De hulpverlening in het buitenland na stilstand als gevolg van een gebrek aan het motorrijtuig omvat: 

- de onder 4.3.2 van de Algemene Voorwaarden omschreven hulpverlening; 
- de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp op de plaats van het tot stilstand komen. Hieronder worden niet 

   begrepen de kosten van onderdelen en reparatie; 
- Het bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig binnen 4 werkdagen rijklaar te maken, 

indien deze onderdelen ter plaatse niet (tijdig) verkrijgbaar zijn. 
 

De kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verzekeringnemer, maar worden eerst door verzekeraars  
voorgeschoten. Verzekeraars kunnen daarentegen betaling vooraf verlangen, indien deze kosten groter zijn dan € 750,=. 
De hulpverlening wordt ook uitgevoerd, indien er samenhang is met andere hulpinstanties. Wel behouden verzekeraars 
zich het recht voor de kosten eventueel met die andere hulpinstanties te verrekenen.  

 
3 Uitsluitingen 
 
3.1 Naast de algemene uitsluitingen vermeld in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden geeft deze verzekering geen dekking voor: 
 
3.1.1 schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een gedekte gebeurtenis;  
 
3.1.2 schade wegens eigen gebrek, constructie- of materiaalfouten, slijtage, slecht onderhoud van het motorrijtuig of 
onoordeelkundig gebruik van het mechanisme. Indien echter als gevolg daarvan een gebeurtenis heeft plaatsgevonden als 
omschreven in art. 2.1 dan is de daardoor veroorzaakte schade gedekt; 
 
3.1.3 schade wegens het niet kunnen gebruiken van het motorrijtuig;  
 
3.1.4 schade door diefstal van audio (visuele) apparatuur welke niet vast in het motorrijtuig is gemonteerd;  
 
3.1.5 schade bestaande uit waardevermindering van het motorrijtuig;  
 
3.1.6 schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken 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 dat hem dit door wet of overheid is of zou zijn verboden. Ook als de bestuurder een ademtest, urine- of bloedproef 
weigert, betalen verzekeraars geen schadevergoeding.  
 
3.2 De uitsluitingen genoemd in art. 5.3 t/m 5.8 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, alsmede de in deze rubriek genoemde 
uitsluiting in art. 3.1.6, gelden niet voor verzekeringnemer, indien hij aantoont dat bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft. 
 
4 Behandeling van een schadegeval 
 
4.1 De vaststelling van een schade 
 
4.1.1 Verzekerde is verplicht verzekeraars in de gelegenheid te stellen de schade vast te stellen alvorens met de reparatie een 
aanvang wordt gemaakt. Verzekeraars kunnen hiertoe één of meer deskundigen benoemen. Verzekerde is echter bevoegd: 

- schade aan het motorrijtuig beneden € 500,= direct te laten herstellen mits hij verzekeraars daarvan in kennis stelt en een 
gespecificeerde nota overlegt;  

- een noodreparatie (waaronder te verstaan een tijdelijke eenvoudige voorziening) te laten verrichten indien de 
beschadiging van dien aard is dat verder rijden onmogelijk is of gevaar oplevert voor het verkeer of het motorrijtuig 
zelf, mits hij verzekeraars daarvan in kennis stelt en een gespecificeerde nota overlegt. 
 

4.1.2 Expertise van schade en toestemming tot herstel houdt voor verzekeraars geen erkenning van enige plicht tot uitkering in. 
 
4.2 De omvang van de schadevergoeding 
 
4.2.1 Verzekeraars vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag tenzij toepassing van art. 4.2.2 tot overschrijding daarvan leidt: 
 
4.2.1.1 in geval van beschadiging van het motorrijtuig de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil in waarde van het motorrijtuig 
onmiddellijk vóór en na de gebeurtenis. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan dit verschil is er sprake van totaal verlies. 
 
4.2.1.2 in geval van verlies door diefstal of verduistering van het motorrijtuig, de waarde onmiddellijk vóór het verlies. 
 
4.2.2 Nieuwwaarderegeling 
 
4.2.2.1 Voor een motorrijtuig 

- dat volgens het Nederlandse kentekenbewijs wordt beschouwd als een personenauto met uitzondering van lesauto’s, 
taxi’s, verhuur-, leaseauto’s en auto’s met een grijs kenteken en  

- bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw was en waarvan de nieuwwaarde op dat moment niet meer dan 
€ 100.000,= inclusief BTW bedroeg en  

- waarvan verzekerde eerste eigenaar is, geldt gedurende 36 maanden een afwijkende waardebepaling. 
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De waarde van het motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis wordt – uitgaande van de datum van afgifte van het kentekenbewijs 
– als volgt bepaald: 

- indien de gebeurtenis plaatsvindt binnen 12 maanden: de nieuwwaarde 
- indien de gebeurtenis in de 13e t/m de 36e maand plaatsvindt: de nieuwwaarde verminderd met 1,5% over de eerste 

€ 12.500,= en met 2% over het meerdere voor elke geheel of gedeeltelijk verstreken maand dat het motorrijtuig op dat 
moment ouder is dan 12 maanden. 
 

4.2.2.2 Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis, zoals 
vastgesteld in art. 4.2.2.1, kan verzekerde naar keuze ook aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal verlies. 
 
4.2.3 Extra vergoedingen 
Verzekeraars vergoeden boven het verzekerde bedrag: 
 
4.2.3.1 schade aan of verlies van accessoires als gevolg van een gedekte gebeurtenis tot maximaal € 1.250,= per gebeurtenis; 
 
4.2.3.2 schade aan of verlies van audio (visuele) apparatuur als gevolg van een gedekte gebeurtenis tot maximaal € 500,= per 
gebeurtenis; 
 
4.2.3.3 schade aan of verlies van een SCM goedgekeurde of door verzekeraars erkende ingebouwde alarminstallatie als gevolg van 
een gedekte gebeurtenis;  
 
4.2.3.4 in geval van een ongeval met een motorrijwiel of scooter, schade aan of verlies van kleding en de helm van de opzittenden 
tot maximaal € 350,= per opzittende per gebeurtenis; 
 
4.2.3.5 kosten van bewaking en eventueel vervoer naar de dichtstbijzijnde garage waar de, als gevolg van een gedekte gebeurtenis, 
ontstane schade kan worden hersteld voorzover geen beroep kan worden gedaan op art. 4.3 van de Algemene 
Verzekeringsvoorwaarden; 
 
4.2.3.6 een bedrag van € 12,= per dag gedurende de tijd dat verzekerde niet over het motorrijtuig kan beschikken als gevolg van 
diefstal of verduistering van dat motorrijtuig en nog geen vergoeding van de schade heeft plaatsgevonden, echter met een maximum 
van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van aangifte van de gebeurtenis bij de politie. Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend 
indien de verzekering betrekking heeft op een personenauto welke tegen de genoemde risico’s is verzekerd en geen taxi, verhuur- of 
leaseauto is;  
 
4.2.3.7 bijdrage in averij grosse. 
 
4.2.4 Onderverzekering 
Indien het verzekerde bedrag lager is dan de oorspronkelijke cataloguswaarde vermeerderd met, mits meeverzekerd, de waarde van 
de accessoires (voorzover de totale waarde boven de € 1.250,= uitkomt), afleveringskosten en eventuele verwijderingsbijdrage, zal 
schadevergoeding plaatsvinden in de verhouding van waarin het verzekerde bedrag staat tot die waarde. 
 
4.2.5 Eigen risico 
 
4.2.5.1 Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig, accessoires en audio (visuele) apparatuur als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis genoemd onder de dekking Casco beperkt, geldt een eigen risico van € 130,= per gebeurtenis. Voor motorrijwielen en 
scooters geldt een eigen risico van € 90,= per gebeurtenis. Voor de overige gebeurtenissen onder de dekking casco uitgebreid geldt 
een eigen risico zoals vermeld op het polisblad. 
 
4.2.5.2 Indien de auto wordt bestuurd door iemand die de 24-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt, geldt een extra eigen risico van  
€ 65,= en € 45,= indien het een motorrijwiel/scooter betreft. 
 
4.2.6 Vergoeding op basis van totaal verlies 
In geval van totaal verlies van het motorrijtuig in technische zin of verlies van het motorrijtuig in de zin van de polisvoorwaarden 
behouden verzekeraars zich het recht voor het wrak over te doen dragen aan een door hen aan te wijzen partij. De uitkering van de 
schadevergoeding zal niet eerder plaatsvinden dan nadat verzekerde alle delen van het bij het motorrijtuig behorende 
kentekenbewijs en de sleutels heeft overhandigd aan verzekeraars of aan een door hen aan te wijzen partij. 
 
4.2.7 Vergoeding na verlies door diefstal of verdui stering 
In geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig zijn verzekeraars uitsluitend tot vergoeding verplicht indien: 

- het motorrijtuig niet binnen 30 dagen na datum van aangifte bij de politie wordt terugverkregen en  
- alle delen van het kentekenbewijs kunnen worden overgelegd en 
- de eigendomsrechten van het motorrijtuig aan verzekeraars worden overgedragen. 

Indien het motorrijtuig alsnog wordt teruggevonden zijn verzekeraars verplicht de eigendomsrechten van het motorrijtuig op verzoek 
van verzekerde aan hem over te dragen tegen terugbetaling van het uitgekeerde bedrag onder aftrek van de kosten van herstel van 
eventuele beschadigingen. Indien het motorrijtuig binnen 30 dagen na datum van aangifte bij de politie wordt terugverkregen, vindt in 
geval van beschadiging vergoeding plaats overeenkomstig het bepaalde in art. 4.2.1.1 
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4.3 Verhaalsrecht 
Verzekeraars zullen geen gebruik maken van de mogelijkheid om de betaalde vergoeding te verhalen op de door verzekerde 
gemachtigde bestuurder of diens werkgever en passagiers, tenzij: 

- de schade is ontstaan gedurende de periode dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onderhoud of reparatie 
was; 

- sprake is van een uitsluiting die niet tegen verzekerde kan worden ingeroepen. 

 


