Stopel Mobiliteitsplan
Clausuleblad
Dit clausuleblad vormt één geheel met de Algemene Voorwaarden, de Algemene
Begripsomschrijvingen en de Bijzondere Voorwaarden binnen het Stopel Mobiliteitsplan.
Daar waar de bepalingen in de clausules afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden,
de Algemene Begripsomschrijvingen en de Bijzondere Voorwaarden, gaan deze clausules voor.

Opzegtermijn
U kunt de verzekering ieder moment opzeggen. Wij beëindigen de verzekering dan op de eerste
van de eerstkomende maand; maar met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

Nieuwwaarderegeling
De nieuwwaarderegeling is van toepassing op personen-, bestel- en vrachtauto’s die nieuw
waren op de datum van afgifte van het in Nederland op naam van de contractant afgegeven
kentekenbewijs en die op het moment van de gedekte gebeurtenis niet ouder zijn dan 12
maanden en die niet bestemd zijn voor lesgeven, leasing of voor verhuur met of zonder
chauffeur. De schadevergoeding is gemaximeerd tot de verzekerde waarde vermeld op het
polisblad.

Waardebepaling en onderverzekering
De verzekerde waarde voor Casco Compleet schade zal bij een totaal verlies schade in onderling
overleg worden vastgesteld waarbij de verzekeraar bij een verzekerde Casco Compleet schade
zich niet op onderverzekering zal beroepen. De uitkering zal worden gemaximeerd tot het
verzekerde bedrag.

Persoonlijke bezittingen
Op de Casco Compleet vrachtautoverzekering zijn de persoonlijke bezittingen van de chauffeur
en van de bijrijder meeverzekerd voor verlies of beschadiging van op basis van dagwaarde. De
schadevergoeding is gemaximeerd tot € 1.250,- per gebeurtenis met een eigen risico van
€ 500,-.
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Eigen gebrek dekking
Bij Casco Compleet is er tevens dekking voor de schade aan de motor en/of aandrijflijn, die
voortvloeit uit een eigen gebrek. Deze dekking geldt ook voor het eigen gebrek zelf.
Hierbij moet aan alle hierna volgende voorwaarden zijn voldaan:
•
•
•

•
•
•
•
•

Het voertuig was nieuw op de datum van afgifte van het in Nederland op naam van de
contractant afgegeven kentekenbewijs;
Het voertuig is maximaal zeven jaar oud (zeven gebruiksjaren na afgifte deel 1);
Bij een tweedehands voertuig moet er sprake zijn van een recente (maximaal 3 maanden)
ANAC analyse met afgifte van een Groen Rapport. Verzekeringsnemer moet binnen 1
maand na het in dekking geven van het voertuig een “Groen ANAC rapport” insturen.
Is dit rapport na 1 maand niet binnen dan vervalt de eigen gebrek dekking automatisch;
De schade is geen gevolg van slijtage;
Het onderhoud heeft aantoonbaar plaatsgevonden volgens de voorschriften van de
fabrikant;
Het onderhoud is verricht door de officiële dealer, een erkend bedrijf of na toestemming van
verzekeraar door eigen “professionele” werkplaats;
Schade aan banden is uitgesloten;
Fabrieksgarantie en coulance gaan voor.

Het verzekerde bedrag voor een eigen gebrek schade is gemaximeerd tot € 15.000,- per
schadegebeurtenis.

Sistercar
Als het verzekerde motorrijtuig schade veroorzaakt aan een ander motorrijtuig van u, zullen wij
deze schade vergoeden maar alleen als wij daartoe ook gehouden zouden zijn geweest als de
schade door een willekeurige derde was geleden.
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