Bijlage: Voorwaardenvergelijk - Assicuro Assuradeuren Motorrijtuigen
CHUBB 2021
Aan de hier vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking is
afhankelijk van de voorwaarden van de specifieke polisvoorwaarden
Nieuwe voorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden zijn voor 2021 herschreven. De structuur en de lay-out van de
voorwaarden hebben we gewijzigd om de voorwaarden beter leesbaar te maken. De structuur is nu:
-

Algemene voorwaarden (van toepassing op alle modules);
Module 1: Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering (WAM);
Module 2: Bijzondere voorwaarden voor cascoverzekering;
Module 3: Bijzondere voorwaarden voor schadeverzekering voor inzittenden (SVI);
Module 4: Bijzondere voorwaarden voor ongevallenverzekering voor inzittenden (OI).

In de Algemene voorwaarden leest u onder andere hoe u schades kunt melden, welke wijzigingen u
moet doorgeven en hoe de verzekering kan worden opgezegd. Ook vindt u hier
begripsomschrijvingen en uitsluitingen die van toepassing zijn op alle modules. In iedere module treft
u vervolgens begripsomschrijvingen die specifiek voor die module gelden. En per module wordt in 2
artikelen omschreven welke dekking wordt geboden en welke uitsluitingen er van toepassing zijn.
Ook vindt u per module aanvullende bepalingen over de schaderegeling en verplichtingen bij schade.
Hieronder treft u de belangrijkste verschillen aan, deze richten zich vooral op:
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Verbeterde structuur (Algemene voorwaarden en 4 Modules) en per Module dezelfde
structuur (Definities, dekking, uitsluitingen, schaderegeling, verplichtingen bij schade, overige
bepalingen)
Vereenvoudiging en verduidelijking van teksten
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Externe verwerking persoonsgegevens: + Fraudesysteem FISH
Toevoeging registratie schadevrije jaren bij Roy-data

Algemene voorwaarden (vanaf pagina 6):







Artikel 2, dekking, hulpverlening art 2.3.: zowel in binnen- als buitenland dekking bij tot
stilstand komen als gevolg van een mechanisch defect (was alleen buitenland in geval van
pech)
Artikel 2, dekking, hulpverlening buitenland art 2.3.2.a.2.: vervoer vanuit buitenland indien
niet binnen 2 (was 4) dagen gerepareerd kan worden
Artikel 2, dekking, beperkte vergoeding als gevolg van terrorisme art 2.5.: omschrijving
terrorismedekking is ingekort (dekking is ongewijzigd)
Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.3.d.: betere omschrijving van de uitsluiting bij deelname
aan ritten of wedstrijden op een slipbaan of circuit
Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.3.e.: uitsluiting opgenomen voor rijden op de
Nurburgring in Duitsland












Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.3.f.: uitsluiting opgenomen bij deelname aan een
Gumball (3000) rally, Cannon(ball) run, Streetgasm, the Challenge, Supercar run of
vergelijkbare autorallies-, dragraces-, autoraces-evenementen
Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.8.: algemene uitsluiting voor molest ingekort
Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.10.: algemene uitsluiting opgenomen voor
gebeurtenissen buiten Verzekeringsgebied
Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.11.: algemene uitsluiting opgenomen voor economische
sancties
Artikel 5, Verplichtingen in geval van schade: geen verplichting meer om aanrijdingen en
aanvaringen bij de politie te melden
Artikel 7: Fraudebepaling is gewijzigd
Artikel 9 Premievaststelling : de lijst met gegevens die van belang zijn en moeten worden
doorgegeven als ze gewijzigd zijn, is uitgebreid. Onder meer 'stallingslocatie' is toegevoegd.
Artikel 12, Begin, duur en einde: Maatschappij kan niet meer opzeggen als verzekeringnemer
niet meer in NL leeft
Artikel 12, Begin, duur en einde: verzekeringnemer kan verzekering dagelijks opzeggen met
een opzegtermijn van 1 maand

Module 1 Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering (vanaf pagina
14):


Artikel 3, wat is er niet gedekt, art 3.2.b.: zaken die tot de particuliere huishouding van de
passagiers horen zijn nu gedekt

Module 2 Bijzondere voorwaarden voor cascoverzekering (vanaf pagina 16):








Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: bij definities van Aanschafwaarde en
Nieuwwaarde: voorbeelden berekeningen opgenomen
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: bij definitie Accessoires toegevoegd dat
lakbehandeling/verzegeling en wrapping en navigatieapparatuur etc. hier ook onder vallen
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor Brand toegevoegd
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor Operational lease toegevoegd
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor Ruit toegevoegd
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor Vrije verkoop/consignatie
toegevoegd
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor Boekwaarde toegevoegd

Deze begripsomschrijvingen hebben de clausules met deze begripsomschrijvingen vervangen.







Artikel 2, dekking en extra dekking,art. 2.2.: sub n toegevoegd: een van buitenkomend onheil
gedurende de periode dat het Motorrijtuig voor transport met een eigen vervoermiddel of
een vervoermiddel van een transportonderneming is overgedragen
Artikel 2, dekking en extra dekking, art. 2.3.: 'Lakbehandeling/verzegeling en wrapping'
toegevoegd bij maximum van € 1.000
Artikel 2, dekking en extra dekking, art. 2.4.1.: vervangend vervoer alleen als motorrijtuig als
'dagelijks' is vermeld op het polisblad
Artikel 4, schaderegeling: niet meer toegestaan om tot € 1.000 te laten repareren zonder
gespecificeerde nota
Artikel 4, schaderegeling, art 4.1.b.: kosten expert van verzekeringnemer worden ook door
verzekeraar vergoed mits ze redelijk zijn




Artikel 4, schaderegeling, art 4.1.d.: toegevoegd wat er onder 'ter beschikking' wordt
verstaan
Artikel 4, schadevaststelling, art 4.2.: regelingen toegevoegd voor Vaste taxatieregeling,
Boekwaarde bij Operational lease, Vrije verkoop/consignatie en Dagwaarde

Module 3 Bijzondere voorwaarden voor schadeverzekering voor inzittenden (vanaf
pagina 21):
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie van Ongeval is gewijzigd (beperkter
geworden)
 Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor 'Verkeersongeval' toegevoegd
 Artikel 2, dekking : andere, duidelijkere tekst
 Artikel 3, wat is er niet gedekt?: teksten gewijzigd. Diefstal en Waagstuk toegevoegd.
Handelsvoorraad, geld en aanhangwagen en caravan geschrapt.


Module 4 Bijzondere voorwaarden voor ongevallenverzekering voor inzittenden (vanaf
pagina 24):




Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie van Ongeval is gewijzigd (beperkter
geworden)
Artikel 1, aanvullende begripsomschrijving: definitie voor 'Verkeersongeval' toegevoegd
Artikel 6, verjaring: ingekort van 5 naar 3 jaar

