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Het volgens de bijzondere voorwaarden vereiste
beveiligingssysteem moet ingebouwd zijn door een
professioneel gespecialiseerd inbouwbedrijf. Een systeem dat
door de motorrijtuigfabrikant of de importeur is ingebouwd
wordt als gelijkwaardig beschouwd.
Het volgens de bijzondere voorwaarden verplichte óf
vrijwillige voertuigvolg- en/of terugvindsysteem is bij
aanvang van de verzekering is met Verzekeringnemer besproken en hierbij is
aangegeven welk acceptabel systeem ingebouwd moet zijn.
Een voertuigvolg- en/of een terugvindsysteem is alleen effectief als op afstand het
omschreven motorrijtuig te volgen en te traceren is. Daarom is het verplicht om een
abonnement voor doormelding bij een (particuliere) alarmcentrale en een GSMprovider af te sluiten en actief te houden als de systemen verplicht zijn ingebouwd.
Dit geldt ook als de systemen vrijwillig zijn ingebouwd en dit zo overeengekomen is.
Een goed werkend beveiligings-, voertuigvolg- of terugvindsysteem is belangrijk, en
daarom dient de verzekerde het systeem periodiek te laten testen en keuren en op
moment dat er een defect wordt geconstateerd dit zo spoedig mogelijk te repareren.
Wanneer een spoedige reparatie niet mogelijk blijkt, dient zo spoedig mogelijk
contact opgenomen te worden met de verzekeraar.
Als de verzekerde het omschreven motorrijtuig verlaat dient verzekerde altijd:
a. het motorrijtuig af te sluiten en de sleutels deugdelijk te bewaren;
b. in geval van een beveiligings-, voertuigvolg- en/of terugvindsysteem, dit in werking
te stellen;
c. in geval van een hoofdschakelaar, dit in werking te stellen; en
d. in geval een stuurslot, dit correct aan te brengen.
In geval van diefstal van het omschreven motorrijtuig, bij inbraak in of joyriding met
het omschreven motorrijtuig, moet verzekerde aannemelijk kunnen maken dat aan
alle toepasselijke voorwaarden hierboven is voldaan. De verzekeraar heeft het recht
om aan verzekerde te vragen de volgende zaken te overleggen:
a. twee sleutels van het motorrijtuig;
b. certificaten van eventueel aanwezige beveiligings-, voertuigvolg- en/of
terugvindsystemen mits deze afgegeven zijn door de betreffende leverancier en/of
inbouwer; en
c. in geval van een voertuigvolg- of terugvindsysteem, een geldig abonnement van de
alarmcentrale en GSM-provider.
Wanneer de verzekerde niet aannemelijk kan maken dat aan de genoemde
voorwaarden is voldaan en niet de gevraagde zaken kan overleggen, is er geen
dekking.

