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Onderdelen
Overdekking bij getaxeerde motorrijtuigen
Premier risque Waardevermindering
Accessoiredekking I
Accessoiredekking II
Gratis taxatie voor Motorrijtuigen
Wereldwijde dekking
Inbeslagname
Verduistering
Breng- en haalservice
Vervangend vervoer
Schade aan velgen en/of bekleding
Letselverzekering huisdieren
Les- en woonkosten van studenten
Automatische dekking nieuw aangeschafte motorrijtuigen
Uitgebreide vervangings- of reparatiekostenregeling
Racebaan of circuitdekking, niet competitief
Verschuldigde contractuele leaseverplichtingen

CHUBB VIP (BE)

Verzekerd bedrag
€ 250.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
nvt
€ 2.000.000
€ 10.000
€ 10.000
nvt
€ 3.000
€ 10.000
€ 2.500
€ 10.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€ 750.000
nvt

Opmerking
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Kostprijs
Maximum
Maximum
Maximum
Kostprijs
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Maximum
Kostprijs

1. Overdekking bij getaxeerde motorrijtuigen
Indien op het moment van schade de werkelijke waarde van het verzekerde motorrijtuig hoger blijkt te zijn dan de
getaxeerde waarde genoemd in de bijzondere voorwaarden, geldt het navolgende bij schaderegeling op basis van
totaalverlies:
a) Indien voor elk betrokken motorrijtuig een geldig taxatierapport kan worden overlegd dat niet ouder is dan 12
maanden, dan wordt de taxatiewaarde tot de werkelijke waarde verhoogd met een maximum van 25% en de
verhoging zal niet meer zijn dan € 250.000.
b) Indien voor elk betrokken motorrijtuig een geldig taxatierapport kan worden overlegd dat ouder is dan 12 maanden
maar niet ouder dan 36 maanden, dan wordt de taxatiewaarde tot de werkelijke waarde verhoogd met een
maximum van 15% en de verhoging zal niet meer zijn dan € 50.000.
Indien er meerdere motorrijtuigen bij één gebeurtenis betrokken zijn, dan is de dekking voor die gebeurtenis beperkt tot €
250.000 per gebeurtenis voor alle bij die gebeurtenis betrokken motorrijtuigen tezamen.
2. Premier risque Waardevermindering
Na een gedekte schade conform artikel 2.2 “Volledige Omniumdekking” van deel II Omniumverzekering, geeft deze dekking
recht op vergoeding van mogelijke waardevermindering. De maximale waardevermindering die vergoed wordt bedraagt €
10.000. 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.
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3. Accessoiredekking I
In aansluiting op de accessoires zoals omschreven in artikel 2.3 “Accessoiredekking” van deel II Omniumverzekering, geeft
deze dekking eveneens vergoeding voor schade aan of verlies van winterbanden, velgen, skiboxen, (targa)-dakpanelen, affabriek geleverde koffer-sets, car-covers en batterijladers. De maximale vergoeding die boven het verzekerde bedrag
vergoed wordt bedraagt € 10.000
4. Accessoiredekking II
In aansluiting op de dekking zoals omschreven in artikel 2.3 “Accessoiredekking” van deel II Omniumverzekering geldt, in
tegenstelling tot de genoemde € 1.000, dekking tot een maximum van € 10.000.
5. Gratis taxatie voor Motorrijtuigen
Motorrijtuigen ouder dan 36 maanden kunnen worden getaxeerd onder de dekking "Deluxe" voor rekening van
Verzekeraar. De maximale bijdrage in enig jaar zal echter nooit meer bedragen dan de bruto jaarpremie voor deze dekking.
Bij overschrijding van deze kosten zullen deze kosten rechtstreeks bij verzekeringnemer gedeclareerd worden.
De geldigheid van het taxatierapport is 3 jaar. Wanneer relatie de verzekering binnen de geldigheid van het taxatierapport
beëindigt dienen de kosten voor taxatie pro rata terugbetaald te worden door relatie. Dit geldt niet indien de verzekering
opgezegd wordt door verzekeraar.
6. Wereldwijde dekking
In aansluiting op artikel 2.6 “Verzekeringsgebied” van deel II Omniumverzekering wordt het verzekeringsgebied, voor een
maximum periode van 120 aaneengesloten dagen, uitgebreid tot “Wereld”. Voor schades veroorzaakt buiten het
verzekeringsgebied van de groene kaart landen geldt een extra vrijstelling van 1% van het verzekerde bedrag met een
minimum van € 2.500 per gebeurtenis bovenop het in de bijzondere voorwaarden genoemde vrijstelling. Het maximale
uitkeringsbedrag onder deze clausule zal niet meer bedragen dan € 2.000.000,- per gebeurtenis, ongeacht het feitelijke
verzekerde bedrag zoals in de bijzondere voorwaarden omschreven. Het verzekeringsgebied voor de overige delen, indien
van toepassing, blijft te allen tijde beperkt tot de groene kaart landen.
7. Inbeslagname
Indien er beslag gelegd wordt op een verzekerd motorrijtuig (waaronder niet wordt verstaan losse onderdelen), welke te
goeder trouw door verzekeringnemer is verkregen, zal de maatschappij de in redelijkheid gemaakte externe juridische
kosten die gemoeid zijn met het vrij krijgen van het motorrijtuig vergoeden tot een bedrag van € 10.000,- per gebeurtenis.
Onder inbeslagname wordt verstaan de actie van een derde (schuldeiser) waardoor aan de verzekeringnemer de
bevoegdheid wordt ontnomen om vrijelijk over het aan hem toebehorende motorrijtuig te beschikken. Verzekeringnemer is
verplicht de gemaakte kosten aan te tonen door middel van gespecificeerde rekeningen of andere originele bewijsstukken.
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8. Verduistering
Indien een verzekerd motorrijtuig (waaronder niet wordt verstaan losse onderdelen) verduisterd wordt zal de maatschappij
de in redelijkheid gemaakte externe kosten vergoeden tot een bedrag van € 10.000,- per gebeurtenis. Onder kosten in dit
verband kan verstaan worden: juridische kosten, kosten detectivebureau en findersfee. Onder verduistering wordt verstaan
het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welk goed men anders dan als
gevolg van een misdrijf onder zich heeft. Verzekeringnemer is verplicht de gemaakte kosten aan te tonen door middel van
gespecificeerde rekeningen of andere originele bewijsstukken.
9. Breng- en haalservice
Na een gedekte schade conform artikel 2.2 “Volledige Omniumdekking” van deel II Omniumverzekering wordt het voertuig
voor en na de reparatie gehaald en terugbezorgd bij een nader op te geven adres in het land waar normaliter het voertuig
gestald staat.
10. Vervangend vervoer
Deze dekking geldt voor voertuigen die op het moment van een gedekte schade jonger zijn dan 120 maanden. Na een
gedekte schade conform artikel 2.2 “Volledige Omniumdekking” van deel II Omniumverzekering geeft deze dekking recht op
vergoeding van vervangend vervoer gedurende de tijd dat op de bijzondere voorwaarden verzekerde motorrijtuig voor
reparatie niet beschikbaar is. Vergoed zullen worden de huurkosten (excl. brandstof) tot een maximum van € 200,- per dag
en een maximum van € 3.000,- voor de gehele periode. Een en ander zal onderbouwd moeten worden met facturen.
11. Schade aan velgen en/of bekleding
Indien na een gedekte schade conform artikel 2.2 ‘Volledige Omniumdekking’ van deel II Omniumverzekering bijpassende
velgen en/of bekleding door veroudering niet meer beschikbaar zijn, geeft deze dekking recht op vergoeding van alle velgen
(geen banden) en/of volledige bekleding. De maximale vergoeding bedraagt € 10.000.
12. Letselverzekering huisdieren
Indien een of meerdere van de huisdieren van de verzekeringsnemer gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gedekte
schade aan het motorrijtuig, worden door de maatschappij aanvullend vergoed de noodzakelijke en redelijke kosten die
verzekeringsnemer heef gemaakt om het huisdier te (laten) behandelen, euthanaseren, cremeren, begraven en te
vervangen. De dekking is gemaximeerd tot € 2.500 voor elke gebeurtenis ongeacht het aantal in het ongeval betrokken
huisdieren.
13. Les- en woonkosten van studenten
Aanvullend wordt door de maatschappij vergoed alle oninbare les- en examengelden en/of woonkosten die
verzekeringsnemer heeft betaald of verplicht is te betalen voor onderwijs, examen en/of huur voor tijdelijk onderkomen
van een gezinslid, wanneer een gezinslid zijn of haar lessen als gevolg van overlijden of invaliditeit verband houdend met
een gedekte schade moet annuleren of vroegtijdig moet beëindigen. Eveneens worden vergoed de extra kosten die
opgelopen zijn wanneer een gezinslid een studiejaar moet overdoen omdat hij/zjij geen examen heeft kunnen afleggen als
gevolg van invaliditeit verband houdende met een gedekte schade. Onder invaliditeit wordt verstaan het door een arts
gediagnostiseerd onvermogen om normaal te functioneren gedurende een periode van meer dan 30 dagen. De maximale
uitkering bedraagt € 10.000,-.
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14. Automatische dekking nieuw aangeschafte motorrijtuigen
De maatschappij biedt dekking voor motorrijtuigen die recentelijk in het bezit van verzekeringnemer zijn gekomen tot
maximaal 10% van de totale waarde van de motorrijtuigen zoals op dat moment verzekerd met een bovengrens van €
1.000.000. Zolang het motorrijtuig zich niet op het thuisadres bevindt is er geen dekking voor verlies of schade als gevolg
van diefstal of poging tot diefstal, tenzij zichtbare sporen duiden op forcering of geweldpleging aan het betreffende
motorrijtuig. Verzekeringnemer verplicht zich het betreffende motorrijtuig binnen 14 dagen na eigendom aan te melden ter
verzekering. De maatschappij behoudt zich het recht voor het nieuw verworven motorrijtuig na deze 14 dagen niet te
verzekeren. Deze automatische dekking biedt geen dekking voor schade zoals omschreven in Deel I Modelovereenkomst en
evenmin voor schade zoals omschreven in artikel 2.2. 'Volledige Omniumdekking' van Deel II Omniumverzekering.
15. Uitgebreide vervangings- of reparatiekostenregeling
Voor motorrijtuigen jonger dan 15 jaar en met een maximale verzekerde waarde Omnium van € 500.000 geldt een
uitgebreide vervangingskostenregeling. Indien de vervangingskosten van het motorrijtuig genoemd in de bijzondere
voorwaarden hoger zijn dan het verzekerde bedrag van het motorrijtuig dat voorwerp is van de schadeclaim, dan vergoedt
de maatschappij de vervangingskosten voor een motorrijtuig van hetzelfde merk, model, technische eigenschappen,
kilometerstand en leeftijd en in dezelfde staat als het verzekerde motorrijtuig onmiddellijk voorafgaand aan de gedekte
schade, tot maximaal 150% van het verzekerde bedrag Omnium zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden.
Voor motorrijtuigen vanaf 15 jaar geldt een uitgebreide reparatiekostenregeling. Indien de reparatiekosten van het
motorrijtuig genoemd in de bijzondere voorwaarden hoger zijn dan de verzekerde waarde van het motorrijtuig dat
voorwerp is van de schadeclaim, dan vergoedt de maatschappij een aanvullende uitkering van maximaal 25% van het
verzekerde waarde Omnium zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden, of maximaal € 100.000 als dat lager is,
bovenop de verzekerde waarde om het motorrijtuig in dezelfde staat te herstellen als onmiddellijk voorafgaand aan de
gedekte schade. Deze vergoeding vindt pas plaats op het moment dat de reparatiefacturen aan de maatschappij overlegd
en goedgekeurd worden. In geen enkel geval zal er cash worden uitgekeerd.
16. Racebaan of circuitdekking, niet competitief
In afwijking van art 3.2 ‘Niet verzekerd gebruik’ van deel II Omniumverzekering biedt de maatschappij dekking indien de
verzekeringnemer met het motorrijtuig deelneemt aan een van tevoren georganiseerd club evenement op een racebaan of
circuit, onder voorbehoud dat het evenement plaatsvindt binnen het verzekeringsgebied vermeld in art. 2.6
‘Verzekeringsbied' van deel II Omniumverzekering en onder voorbehoud dat er geen sprake is van een race of sportieve
gangmaker, wedstrijd, snelheidstest of grondige betrouwbaarheidstest van het motorrijtuig. In geval van een gedekte
schade zoals omschreven in artikel 2 ‘Dekking’ van deel II Omniumverzekering bedraagt de extra vrijstelling 10% van de
verzekerd bedrag. De uitkering onder deze dekking bedraagt maximaal € 350.000 of de verzekerde waarde van het
motorrijtuig als dat lager is. Onder deze dekking blijft elke vorm van aansprakelijkheid zoals omschreven in Deel I
Modelovereenkomst uitgesloten.
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17. Verschuldigde contractuele leaseverplichtingen
Indien het motorrijtuig na een gedekte schade conform artikel 2.2 ‘Volledige Omniumdekking’ van deel II
Omniumverzekering totaal verloren is gegaan, geeft deze dekking in aanvulling recht op vergoeding van verschuldigde
betalingen uit de contractuele leaseovereenkomst. Deze vergoeding is inclusief eventuele borg die betaald is en niet door
de leasemaatschappij is terugbetaald alsmede mogelijke kosten opgenomen in de leaseovereenkomst voor vroegtijdige
beëindiging.
Niet voor vergoeding komen in aanmerking onbetaalde termijnen als gevolg van:
-

Achterstallige leasetermijnen op het moment van de schade;
Financiële boetes onder de leaseovereenkomst voor slijtage of hoge kilometerstand;
Aanvullende kosten die uit de leaseovereenkomst kunnen voortkomen zoals voor uitgebreide garanties, aanvullend
afgesloten verzekeringen of overdracht van saldi van eerdere leningen of leaseovereenkomsten

Secundaire dekking
In aansluiting op artikel 3 van deel II Omniumverzekering wordt geen dekking verleend voor schade wanneer deze schade
onder de dekking valt van een andere verzekering, ongeacht of die van nieuwere of oudere datum is. In een dergelijke
situatie dienen de onderhavige dekkingen te worden beschouwd als zijnde verleend in opvolgende rang(en). Dit geldt echter
niet voor de Letselverzekering voor in- en opzittenden en ook niet voor de BA MAX/zaakschadeverzekering voor in- en
opzittenden.
Deluxe dekking is van toepassing op motorrijtuigen die verzekerd zijn onder het pakket en verzekerd zijn voor volledige
Omniumdekking. Letselverzekering voor in- en opzittenden en BA MAX/zaakschadeverzekering voor in- en opzittenden
geldt ook voor voertuigen die meeverzekerd zijn in het pakket maar niet voor volledig casco zijn verzekerd.
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