Clausuleblad Deluxe Dekking
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Onderdelen
Overdekking
Premier Risque Waardevermindindering
Accessoire Dekking I
Eigen Risico bij gedeeltelijke diefstal
Gratis taxatie voor Motorijtuigen

AMLIN (NL)

Verzekerd bedrag
€ 25.000
€ 7.500
€ 7.500
V
V

Opmerking
Maximum
Maximum
Kostprijs
Kostprijs

1. Overdekking
Indien de werkelijke waarde van het verzekerde motorrijtuig op het moment van schade hoger blijkt te zijn dan de
(geldige) getaxeerde waarde zal bij schaderegeling op basis van totaal verlies de taxatiewaarde worden verhoogd tot
de werkelijke waarde met een maximum van 10% doch niet meer dan € 25.000,-.
2. Premier risque Waardevermindering
Na een gedekte schade op de cascoverzekering motorrijtuigen conform de Assicuro Assuradeuren Polisvoorwaarden geeft
deze dekking recht op vergoeding van mogelijke waardevermindering. De maximale waardevermindering die vergoed wordt
bedraagt € 7.500,-. De waardevermindering wordt vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die na herstel het
motorrijtuig opnieuw zal taxeren. Ten tijde van het schadevoorval moet het motorrijtuig voorzien zijn van een geldig
taxatierapport. Voor de vaststelling van de omvang van de waardevermindering geldt het taxatierapport van voor het
schadevoorval onder aftrek van de waarde op het taxatierapport na het schadevoorval.
3. Accessoiredekking I
In aansluiting op de dekking zoals omschreven in de Assicuro Assuradeuren Polisvoorwaarden onder ‘accessoires’ geldt, in
tegenstelling tot de genoemde € 1.000,-, dekking tot een maximum van € 7.500,- op de, aan of in het motorrijtuig
bevestigde niet tot de standaarduitvoering behorende beeld- en/of geluidsapparatuur en andere elektronica.

4. Eigen Risico bij gedeeltelijke diefstal
Indien schade is geleden door diefstal van delen van het verzekerde motorrijtuig, zal de eigen risico bepaling zoals op de
polis is omschreven ook op de afwikkeling van deze schade van toepassing zijn. Bij een standaard eigen risico is deze
derhalve niet van toepassing.

5. Gratis taxatie voor Motorrijtuigen
Indien verzekeringnemer niet de 1e eigenaar is van het verzekerde motorrijtuig dan kan het voertuig op kosten van de
maatschappij worden getaxeerd. De geldigheid van het taxatierapport is 3 jaar. Bij tussentijdse beëindiging van de
verzekering, anders dan door opzegging van verzekeringnemer per contractvervaldatum, zal er geen verrekening van de
taxatiekosten plaatsvinden.
Risicodrager: Amlin Insurance SE
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