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Motorrijtuigverzekering

Indien één of meer van onderstaande clausules op de polis van toepassing zijn verklaard, dan
gelden deze in afwijking van en/of in aanvulling op de voorwaarden motorrijtuigverzekering
van Delta Lloyd Schadeverzekering NV.
1

Aanhanger

Het rijden met een aanhanger of oplegger is meeverzekerd.

3

Lesrijden

De verzekering is binnen Nederland ook van kracht bij gebruik van het motorrijtuig voor
rij-lessen en rij-examens en andere officiële onderzoeken naar de rijvaardigheid, mits
voldaan is aan de wettelijke eisen.

4

Personenvervoer tegen
betaling (zonder extra
eigen risico casco)

De verzekering is ook van kracht indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor het vervoer van
personen tegen betaling. Onder de aansprakelijkheidsverzekering is meeverzekerd de
aansprakelijkheid tot maximaal 1 15.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken van
passagiers. De nieuwwaarderegeling bij vergoeding van cascoschaden is niet van toepassing.

5

Verhuur zonder
chauffeur

De verzekering is ook van kracht bij gebruik van het motorrijtuig voor verhuur zonder
chauffeur. Er wordt geen premierestitutie gegeven over een schorsingsperiode.
Er bestaat geen recht op korting voor schadevrij verloop. De alcohol-uitsluiting is volledig
van toepassing en betreft elke bestuurder van het verzekerde motorrijtuig.
De nieuwwaarderegeling bij vergoeding van cascoschaden is niet van toepassing. Van de
verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van het motorrijtuig door verduistering.

13 Casco schade aan
belasting-vrije
motorrijtuigen

Bij vaststelling van casco-schade op basis van totaal verlies zal rekening worden gehouden
met c.q. zullen in mindering op het schadebedrag worden gebracht de bedragen die de
verzekeringnemer zich bij de aanschaf van een nieuwe auto als gevolg van belasting
faciliteiten (w.o. vrijstelling of vermindering van invoerrechten, BPM en/of BTW) kan
besparen.

18 Leasing en vaste verhuur

De uitsluiting inzake verhuur alsmede de nieuwwaarderegeling bij cascoschaden zijn niet
van toepassing.

19 Stalling in het buitenland

De bepaling dat de verzekering eindigt indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland
wordt gestald, is niet van toepassing.

20 Overbrugging aanhanger

Het rijden met een aanhanger of oplegger is meeverzekerd, mits de daarvoor verschuldigde
premie onder een andere verzekering bij Delta Lloyd is betaald.

22 Personenvervoer tegen
betaling (met extra
eigen risico casco)

De verzekering is ook van kracht indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor het vervoer van
personen tegen betaling. Onder de aansprakelijkheidsverzekering is meeverzekerd de
aansprakelijkheid tot maximaal 1 15.000,- per gebeurtenis voor schade aan zaken van
passagiers. De nieuwwaarderegeling bij vergoeding van cascoschaden is niet van toepassing.

35 Motorrijtuig in het
buitenland

Het aan de voorzijde van de polis vermelde verzekerde bedrag ‘Casco’ heeft slechts
betekenis als grondslag voor de premievaststelling en geldt tevens -zonodig- als maximum
van de uitkeringsverplichting van de maatschappij.
Bij het vaststellen van de omvang van een schade zal het verzekerd bedrag ‘Casco’ overigens
niet worden betrokken, doch gelden de navolgende bepalingen:
– De nieuwwaarderegeling bij cascoschaden is niet van toepassing;
– Indien de aanschafprijs van het verzekerde motorrijtuig in het land waarin het motorrijtuig is
gestationneerd lager is dan de daarmee overeenkomende Nederlandse aanschafprijs, dan
zal bij schadevaststelling op basis van totaal verlies die lagere prijs als grondslag voor de
schadevaststelling dienen;
– Bij de schadevaststelling zal nimmer van een hogere dan de Nederlandse aanschafprijs
worden uitgegaan;
– Indien geen sprake is van schadevaststelling op basis van totaal verlies zullen de werkelijk
gemaakte reparatiekosten als grondslag voor de schadevaststelling dienen, zulks tot ten
hoogste het bedrag dat deze reparatie bij uitvoering in Nederland zou hebben gevergd.
De expertise van een dergelijke reparatieschade dient -voor zover redelijkerwijze mogelijkin Nederland plaats te vinden.

36 LPG-installatie

De LPG-installatie is meeverzekerd.

37 Bijzondere korting

Op de cascopremie voor deze verzekering wordt een bijzondere korting - de z.g.n. Casco
Select Korting - verleend.

60 Verzekeringnemer
geen eigenaar

Het is de maatschappij -onder verwijzing naar artikel 3.1 van de polisvoorwaarden ‘Algemeen’bekend, dat verzekeringnemer geen eigenaar is van het motorrijtuig.
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