Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt
01. WIE ZIJN VERZEKERD?

De verzekering geldt voor alle mensen hieronder.
We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met “u”:
• Degene die deze verzekering afsluit;
• Degene die de auto voor zichzelf gebruikt (eigenaar of bezitter volgens
keuringskaart of registratiebewijs ontvanger der belasting);
• Degene die de auto met uw toestemming bij zich heeft maar die niet voor zichzelf
gebruikt: bijv. een garagemonteur;
• De bestuurder van de auto (iemand die met uw toestemming in uw auto rijdt);
• Mensen die in de auto meerijden.

02. NIEUWAARDEREGELING

Wanneer komt u in aanmerking voor de 1 jaar nieuwwaarderegeling:
• De personenauto is niet ouder dan 1 jaar (12 maanden);
• De personenauto is gekocht bij een lokale dealer;
• De personenauto is voor particulier gebruik;
• U bent de eerste eigenaar;
• U bent de eerste persoon voor wie een keuringskaart is uitgegeven voor de te
verzekeren personenauto (voor Aruba en Bonaire een aankoop invoice);
• Eerste keuringsdatum is niet ouder dan 14 dagen;
• Kilometerstand mag maximaal op 100 km staan.
Bij overstappen van een andere verzekeraar had u bij de andere verzekeraar een
1 jaar nieuwwaarderegeling. U dient hiertoe een akte te overleggen als bewijs dat
u al een 1 jaar nieuwwaarderegeling had. Bij het overstappen, wordt uw 1 jaar
nieuwwaarderegeling aangevuld tot 1 jaar.
Pick-ups komen niet in aanmerking voor een nieuwwaarderegeling.

03. W
 AAR BENT U
VERZEKERD?

De verzekering is van toepassing op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

04. W
 AARVOOR BENT U
VERZEKERD?

Schade veroorzaakt door uw auto waarbij de schuld bij u ligt.
Dan verzekeren wij:
• Schade die uw auto veroorzaakt aan derden;
• Schade aan de bestuurder van uw auto;
• Schade die een aanhanger aan uw auto veroorzaakt aan derden. De aanhanger
moet nog wel in een verkeerssituatie zijn als hij schade veroorzaakt. Aanhangers
zijn bijvoorbeeld aanhangwagens, trailers, caravans of vouwwagens. Indien het
vermeld staat op uw polisoverzicht;
• Schade bij anderen door een auto of object die/dat u sleept. Mits u zich aan alle
voorschriften hield;
• Schade die uw auto veroorzaakt aan een andere auto van uzelf. Indien deze
schade niet ergens anders is verzekerd;
• Schade aan derden door lading die van uw auto valt;
• Vervoerskosten/sleepkosten (maximaal 2 keer per schadegeval)
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04. W
 AARVOOR BENT U
VERZEKERD?

• A anrijdingsschade aan uw auto veroorzaakt door een onverzekerde
automobilist en/of hit & run tot ANG. 10,000,- in beide gevallen. Alleen indien
kentekennummer bekend is.
Wij vergoeden ook:
• Schade door brand of ontploffing;
• Schade door bliksem of kortsluiting;
• Schade door botsing met los lopende dieren;
• Schade door joyriding, vermissing of (poging tot) diefstal;
• Ruitbreuk. (Indien schade veroorzaakt wordt door diefstal of poging tot diefstal);
• Vervoerde u een hond of kat met uw auto? En raakten zij gewond bij een
verkeersongeval? Dan vergoeden wij de medische kosten;
• Schade die veroorzaakt is terwijl het motorruituig in verband met vervoer
over zee-anders dan met de ferry binnen het verzekeringsgebied –aan een
vervoersonderneming is toevertrouwd.
Schade aan gezinsmotorrijtuig
Vergoed wordt schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan een
ander motorrijtuig, of aan een niet aan het schade toebrengende motorrijtuig
gekoppelde aanhangwagen waarvan de verzekeringnemer bezitter of houder is,
voor zover:
• De schade is toegebracht door schuld van de feitelijke bestuurder;
• De beide motorrijtuigen hoofdzakelijk door de verzekeringnemer of de bij hem
inwonende gezinsleden worden bestuurd.
Tenzij een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan. Niet verzekerd
is de schade toegebracht in de gebouwen of op de terreinen in gebruik bij
of behorend aan de verzekeringnemer. Evenmin is verzekerd de eventuele
waardevermindering van het motorrijtuig of de aanhangwagen.

05. WAT ZIJN UW
EIGEN RISICO’S?

VOOR CASCOSCHADE GELDEN DE VOLGENDE EIGEN RISICO’S:
Bij de 1e schademelding
Cat waarde
Eigen Risico
t/m 17.999
150,18.000 - 25.000
250,25.000,01 - 49.999
350,50.000 - 74.999
500,75.000 t/m 99.999
600,100.000 en hoger
2% van de catwaarde of het eigen
risico vermeld op uw polisblad
Prijzen in ANG.
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05. WAT ZIJN UW
EIGEN RISICO’S?

Bij een volgende schade binnen 12 maanden na de vorige
Cat waarde
Eigen Risico
t/m 17.999
180,18.000 - 25.000
300,25.000,01 - 49.999
540,50.000 - 74.999
780,75.000 t/m 99.999
1000,100.000 en hoger
2% van de catwaarde of het eigen
risico vermeld op uw polisblad
Prijzen in ANG.
Is de bestuurder van het motorrijtuig nog geen 23 jaar of is op het moment van
een aanrijding de bestuurder niet iemand die staat aangegeven op het polisblad?
Dan geldt boven het op het bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico
van ANG. 350,-.
Bent u minder dan 1 jaar in het bezit van een rijbewijs? Dan geldt boven het op het
bovengenoemde eigen risico een extra eigen risico van ANG. 150,-.
Is een ander verantwoordelijk voor uw schade? En verhalen wij de schade op
die ander? Dan telt de schademelding niet mee voor uw eigen risico en heeft het
geen invloed op uw no-claim korting.
Wij brengen geen eigen risico in rekening als er sprake is van ruitbreuk.

06. MAXIMUMBEDRAGEN
PER SCHADEGEVAL

Kan uw auto gerepareerd worden? Dan betalen wij de reparatiekosten indien
reparatiekosten lager zijn dan de dagwaarde van uw personenauto.
Is uw auto total loss of gestolen dan vergoeden wij de dagwaarde van uw auto
minus de restwaarde.
De dagwaarde van uw auto wordt als volgt berekend:
Bij auto’s jonger dan 1 jaar is de dagwaarde gelijk aan de nieuwwaarde.
De nieuwwaarde wordt uitgekeerd bij auto’s jonger dan 1 jaar indien de schade
binnen 12 maanden ontstaat. Als nieuwwaarde van de personenauto zal de op de
schadedatum geldende prijs van een nieuwe personenauto van hetzelfde merk,
type en uitvoering gelden, tot ten hoogste 125% van de op het polisblad vermelde
waarde. Mocht dit type niet meer verkrijgbaar zijn, dan wordt de laatst bekende
cataloguswaarde geïndexeerd volgens de indexcijfers voor gezinsconsumptie
van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot ten hoogste 125% van de op het
polisblad vermelde waarde.
Voor alle overige motorrijtuigen gelden, indien een schadegeval zich voordoet
binnen 60 maanden nadat het motorrijtuig voor het eerst in het verkeer is
gekomen, de volgende afschrijvingspercentages:
1. Niet ouder dan 12 maanden 25% van de verzekerde waarde
2. Niet ouder dan 24 maanden 20% van de onder 1. berekende waarde
3. Niet ouder dan 36 maanden 15% van de onder 2. berekende waarde
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06. MAXIMUMBEDRAGEN
PER SCHADEGEVAL

4. Niet ouder dan 48 maanden 10% van de onder 3. berekende waarde
5. Niet ouder dan 60 maanden 10 % van de onder 4. berekende waarde
In alle andere gevallen vergoeden wij de dagwaarde min de restwaarde.
Bovengenoemde percentages kunnen verhoogd worden met 25% afhankelijk van
staat van de personenauto (zoals bijvoorbeeld de afwezigheid van een airbag).
Als ingangsdatum voor afschrijving gebruiken wij de eerste dag van het
kalenderjaar van het bouwjaar van de personenauto. Indien de verzekerde kan
aantonen dat hij de personenauto heeft gekocht op een andere datum dan in het
kalenderjaar van het bouwjaar, dan zal de door verzekerde daadwerkelijk betaalde
koopsom bij afschrijving worden gehanteerd.
Extra dekkingen:
• Een maximum van ANG 1.000,- voor ingebouwde accessoires;
• Een maximum van ANG 250,- voor medische kosten van uw hond of kat, zonder
eigen risico.

07. VERVANGEND VERVOER

Vervangend vervoer (gelijkwaardig aan de verzekerde auto) wordt vergoed onder
de hieronder vermelde beperkende voorwaarden:
• Bij herstel tot een maximum van 14 dagen tot ANG 1.000,-;
• Bij total loss tot een maximum van 10 dagen tot ANG 1.000,-;
• Bij diefstal of vermissing, zolang de auto niet is teruggevonden,tot een maximum
van 21 dagen en/of tot ANG 1.000,-.
LET OP: Vervangend vervoer wordt pas vergoed nadat onze schade
inspecteur akkoord heeft gegeven.

08. H
 OE WORDT DE
SCHADE AAN UW
AUTO VASTGESTELD
EN VERGOED?

• Wij stellen op basis van de door u gekozen dekking de schade vast en mogen de
schade rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde vergoeden.
• Wij schakelen een deskundige in voor het vaststellen van de schade.
• Wij vergoeden de kosten van herstel (reparatiekosten), zo nodig op basis van
nieuwe gelijkwaardige onderdelen.
• Is het verschil tussen de waarde voor het ongeval en de waarde van de restanten
na het ongeval lager dan de kosten van herstel? Dan is sprake van total loss.
Ook verzekerd is:
• De tot de standaarduitrusting van de auto behorende accessoires
•	De op, aan, of in het motorrijtuig bevestigde onderdelen die niet tot de
standaarduitvoering behoren.
Total Loss
Is uw auto total loss? Dan hebben wij het recht om het wrak in beslag te nemen.
Schade wordt pas afgehandeld als u het volledig afbetaalde verzekeringsbewijs
bij ons heeft ingeleverd. Bij maandpremie verrekenen wij de resterende premie bij
schade.
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08. H
 OE WORDT DE
SCHADE AAN UW
AUTO VASTGESTELD
EN VERGOED?

Gestolen
Is uw auto gestolen of vermist en niet binnen 21 dagen teruggevonden?
Dan betalen we alleen als u voldoet aan deze voorwaarden:
• U heeft uw verzekeringsbewijs ingeleverd of, indien het verzekeringsbewijs in
de gestolen auto ligt, door het tekenen van een akte waarin u ons vrijwaart van
eventuele gevolgen van het niet inleveren van uw verzekeringsbewijs;
• U tekent een akte waarin u uw rechten van eigendom overdraagt aan ons.
Wordt de auto wel binnen 21 dagen na aangifte bij de politie teruggevonden?
Dan stellen wij op basis van de door u afgesloten dekking de schade vast.
Als uw auto gefinancierd is, betalen wij de schadevergoeding aan de financier van
de auto. De waarde van eventuele restanten en de resterende schade ontvangt u
rechtstreeks van ons.

09. WELKE SCHADE IS
NIET VERZEKERD?

Wij vergoeden onder deze verzekering nooit schade:
• Door eigen gebrek, slijtage of slecht onderhoud;
• Door fouten in onderdelen of de constructie;
• A an een auto of een ander object die/dat door uw auto werd gesleept;
• A an lading of bagage die met de auto vervoerd werd;
• Tijdens laden en lossen;
• Tijdens officiele en niet officiele (snelheids) wedstrijden waarbij de auto is
gebruikt;
• Tijdens verhuur, leasing of gebruik als taxi of ‘bùs’ van de auto;
• Veroorzaakt door mensen die zonder toestemming in uw auto rijden;
• Terwijl de bestuurder niet rijbevoegd is. Voorbeelden: geen geldig rijbewijs,
ontzegging rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, deelneemt
aan criminele activiteiten;
• Door/aan illegale accessoires;
• A an niet-ingebouwde apparatuur (inclusief diefstal en verlies);
• Terwijl de keuringskaart niet op de naam van de verzekeringnemer staat;
• Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, of dit met
uw toestemming is gebeurd;
• Doordat u de auto (tijdelijk) niet kunt gebruiken;
• Doordat de auto ondanks reparatie na een schade in waarde is gedaald. (Bij total
loss bepaalt de schade-expert de waarde na afschrijving);
• Doordat u ander indirect nadeel heeft als gevolg van de (ongevals)schade;
• Tijdens inbeslagname van de auto;
• Als gevolg van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings-, of
boetebedingen;
• Die op basis van een wet of een andere verzekering al wordt vergoed, of vergoed
zou worden als u niet bij ons verzekerd was geweest;
• Als de bestuurder in zodanige mate ongeschikt was tot het besturen van
motorrijtuigen, dat dit hem door wet of overheid is verboden;
• Veroorzaakt terwijl het motorrijtuig in verband met vervoer over zee-anders dan
met de ferry binnen het verzekeringsgebied –aan een vervoersonderneming is
toevertrouwd;
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09. WELKE SCHADE IS
NIET VERZEKERD?

• A an goederen (waaronder omheining) die aan de verzekerde toebehoren, onder
zich had of die met het voertuig werden vervoerd;
• A ls de bestuurder in slaap is gevallen.

10. VERHAALSCHADE

In onderstaande gevallen zullen we te allen tijde de schade die we moeten
vergoeden van u terugeisen:
• De bestuurder had meer alcohol gedronken dan volgens de wet mag;
• De bestuurder was onder invloed van medicijnen of drugs;
• De bestuurder had geen geldig rijbewijs;
• De schade is met opzet door of namens de verzekeringnemer of de bestuurder
veroorzaakt;
• Wanneer de polis geen dekking biedt en wij volgens de LAM (Landsverordening
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) de benadeelde schadeloos
moeten stellen;
• A ls de bestuurder in zodanige mate ongeschikt was tot het besturen van
motorrijtuigen, dat dit hem door wet of overheid is verboden.

11. W
 AT BEDOELEN
WIJ MET...

Schadevrije jaren
Een jaar (12 aaneengesloten maanden) dat u zonder schade door eigen schuld
rijdt noemen wij een schadevrij jaar. Het aantal schadevrije jaren bouwt u in de
loop der jaren op. U betaalt minder premie als u meer schadevrije jaren heeft.
Hoofdbestuurder
Degene die meestal de auto bestuurt.
Dagwaarde
De verzekerde som of de nieuwwaarde zoals aangegeven op de polis, onder aftrek
van de onder artikel 06 genoemde afschrijvingspercentages.
Nieuwwaarde
Als nieuwwaarde van de personenauto gebruiken wij de op de schadedatum
geldende prijs van een nieuwe personenauto van hetzelfde merk, type en
uitvoering. Mocht dit type niet meer te krijgen zijn, dan indexeren wij de laatst
bekende cataloguswaarde volgens de indexcijfers voor gezinsconsumptie van het
Centraal Bureau voor Statistiek.
Vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is om uw spullen te vervangen door gelijkwaardige spullen.
Total Loss
Als de totale reparatiekosten van het motorrijtuig meer dan 2/3 van de verzekerde
waarde bedragen en het motorrijtuig uitsluitend gebruikt werd voor particuliere
doeleinden.
Auto
Personen auto voor particulier gebruik.
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KORTING & TOESLAGEN

Trede

		
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Huidige Premie
%
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
45
45
50
65
80
90
95
100
110
120

Zonder Schade
naar trede
22
21
20
19
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Met 1 schade
naar trede
17
16
15
14
13
12
9
8
7
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1

Met 2 schaden
naar trede
17
15
13
11
11
9
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSPORT CLAUSULE

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat, indien ingeval van schade blijkt dat het
verzekerde motorrijtuig niet of niet geheel op het eiland gerepareerd kan worden,
de kosten van het transport geheel voor rekening van de verzekeringnemer zijn.

NIET VOORRADIG ZIJN
VAN ONDERDELEN

Indien na schade aan het verzekerde motorrijtuig blijkt dat het/de benodigde
onderdeel/onderdelen niet voorradig is/zijn, komen de daaruit voortvloeiende
meerkosten (meerwerk, vrachtkosten, gemis eigen auto e.d.) niet voor vergoeding
in aanmerking.

UITSLUITING
LUCHTHAVENRISICO

Van deze verzekering is uitdrukkelijk uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade
van welke aard dan ook veroorzaakt op het luchthaventerrein.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt op de openbare
parkeerterreinen van de luchthaven en de openbare wegen die er bij horen.

VERPLICHT MELDING

In geval het verzekerde motorrijtuig betrokken is bij een verkeersongeval, dient
de verzekerde direct contact op te nemen met de hieronder aangegeven bevoegde
instantie(s):
• Voor Curaçao met ForenSys tel 199, voor verdere assistentie;
• Voor Aruba met de Politie tel. 100, voor verdere assistentie
of ForenSys Aruba B.V. Tel. 165.
Bij verkeersovertreding: o.a. geen geldige rijbewijs, verzekering, drankinvloed,
eenzijdige ongeval, letsel & dood moet de klant ook de Politie (100) bellen;
• Voor Bonaire met Bonaire Security Force N.V, tel 7179292, voor verdere
assistentie;
• Voor Sint Maarten met Caribbean Accident and Road Service (CARS) tel. 9377;
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KORTING & TOESLAGEN

VERPLICHT MELDING

• Voor Saba met de politie, tel. 416-3237 of tel. 416-3737 en Sint Eustatius met de
politie, tel. 318-2333.
Het niet nakomen van deze verplichting kan de belangen van de
verzekeraar schaden.
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