Clausuleblad BestCarPolis (BCP01)
(januari 2006)

Afwijkende nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling BestCarPolis
In aanvulling op art. 13.a. en in afwijking van art. 10- inleiding, 2e t/m 8e gedachtestreepje en art. 13.d. t/m e. van
de polisvoorwaarden PER 061, wordt voor personenauto’s, welke verzekerd zijn op basis van een volledig casco
dekking, in geval van totaal verlies de schadevergoeding vastgesteld op basis van onderstaande regeling:
1.
Voor personenauto’s wordt bij totaal verlies, als vastgestelde waarde direct voor het
ongeval aangehouden: de aanschafwaarde van het desbetreffende motorrijtuig, evt. vermeerderd met
de af-fabriek aangebrachte meeverzekerde speciale voorzieningen, accessoires en anti
diefstalbeveiliging voor zover niet begrepen in de aanschafwaarde van het motorrijtuig. De
overeenkomstig dit artikel vastgestelde waarde wordt aangeduid als “aanschafwaarde”. De
aanschafwaarde dient door verzekeringnemer bij aanvang van de verzekering te worden aangetoond
d.m.v. overlegging van een kopie van de aankoopnota van het te verzekeren motorrijtuig.
2.

Indien verzekeringnemer de eerste eigenaar is van het verzekerde motorrijtuig wordt in geval van
totaalverlies:
a. gedurende de eerste 12 maanden na afgifte van deel 1 van het Nederlandse kentekenbewijs, de
aanschafwaarde van het motorrijtuig uitgekeerd, onder aftrek van de waarde van de restanten;
b. indien het motorrijtuig ouder is dan 12 maanden na afgifte van deel 1 van het Nederlandse
kentekenbewijs, wordt een afschrijvingspercentage toegepast op de aanschafwaarde van 1,5 % voor
elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de datum van de bedoelde afgifte van het
kentekenbewijs.

3.

Indien verzekeringnemer niet de eerste eigenaar is van het verzekerde motorrijtuig wordt in geval van
totaal verlies de aanschafwaarde van het motorrijtuig uitgekeerd, onder aftrek van de waarde van de
restanten. Op de aanschafwaarde wordt een afschrijvingspercentage toegepast van 1,5 % voor elke
maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de aanschafdatum van het verzekerde motorrijtuig door
verzekeringnemer tot het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

4.

Indien de reparatiekosten hoger zijn dan of gelijk zijn aan 2/3 van de waarde zoals berekend volgens
art 2. of 3. van deze clausule dan zal de waarde zoals berekend volgens art. 2. of 3 van deze clausule
worden uitgekeerd. Indien de reparatiekosten minder bedragen dan 2/3 van deze berekende waarde
dan worden de reparatiekosten vergoed;

5.

Indien in geval van totaalverlies het motorrijtuig ouder dan is dan 60 maanden na afgifte van deel 1
van het Nederlandse kentekenbewijs, wordt maximaal de dagwaarde direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis uitgekeerd, onder aftrek van de waarde van de restanten.

6.

Maximaal de dagwaarde direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis, onder aftrek van de waarde
van de restanten zal worden uitgekeerd:
a. indien de dagwaarde van het verzekerde motorrijtuig direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis
hoger is dan de waarde zoals berekend volgens art 2. of 3. van deze clausule;
b. indien voor hetzelfde motorrijtuig eerder een vergoeding heeft plaatsgevonden volgens art. 2. of 3.
van deze clausule;
c. indien het verzekerde motorrijtuig in gebruik is als les-, lease-, huur- of vervangende auto;
d. voor later (niet af-fabriek) aangebrachte accessoires, speciale voorzieningen e.d., te weten alle
toevoegingen aan of veranderingen in de standaarduitrusting voor zover niet begrepen in de
aanschafwaarde van het motorrijtuig. Verzekeringnemer heeft alleen recht op uitkering m.b.t. de
onder artikel 6.c. bedoelde toevoegingen of veranderingen indien deze tijdig aan de maatschappij ter
verzekering zijn opgegeven.

7.

Indien in geval van schade de in deze clausule berekende uit te keren waarde hoger uitvalt dan het op
het polisblad vermelde verzekerde bedrag voor schade aan het motorrijtuig, zal nooit meer uitgekeerd
worden dan het op het polisblad vermelde bedrag.
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Eigen risico bestuurder indien bestuurder jonger is dan 30 jaar
Wanneer ten tijde van het ongeval het motorrijtuig wordt bestuurd door iemand die jonger is dan 30-jaar geldt
voor alle casco schaden een extra eigen risico van € 2.500,- per gebeurtenis.

Eigen risico casco schaden
Het op het polisblad vermelde eigen risico voor casco schade is van toepassing voor schade welke gedekt is
onder de gedeeltelijk - cascodekking en voor schade welke gedekt is onder de volledig - cascodekking.
De regeling zoals genoemd in art. 11. van de polisvoorwaarden PER061 blijft onverminderd van kracht.
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