
Polisvoorwaarden  
06-09 Volledig Casco

Motorrijtuigen
VP05.2

MEIJERS    1

Bijzondere voorwaarden
Volledige cascodekking voor motorrijtuigen

Inhoud

35. Omvang van de volledige cascodekking
36. Eigen risico
37. Uitsluitingen
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hier-
naar op de polis wordt verwezen. De artikelen 30 tot en met 33 
(Beperkte cascodekking voor motorrijtuigen) gelden eveneens 
voor de Volledige cascodekking voor motorrijtuigen.

35. Omvang van de volledige cascodekking

De omvang van de volledige cascodekking omvat die van de 
beperkte cascodekking. Daarnaast dekt deze verzekering het 
verlies van en de kosten van herstel van schade aan het motor-
rijtuig door:
35.1  Botsing, vandalisme of enig ander van buitenkomend 

onheil;
35.2  Omslaan, van de weg raken of in het water terechtko-

men. De onder 35.1 en 35.2 genoemde gebeurtenissen 
zijn eveneens gedekt indien deze het gevolg zijn van 
eigen gebrek, terwijl dan het eigen gebrek zelf eveneens 
gedekt is.

36. Eigen risico

In geval van volledige cascodekking wordt het geldende eigen 
risico, indien het totale schadebedrag dit eigen risicobedrag te 
boven gaat, niet in mindering gebracht op het vastgestelde 
schadebedrag mits naar het oordeel van verzekeraar duidelijk 
is dat het uit te keren schadebedrag geheel kan worden ver-
haald. Indien bij de behandeling van de schade blijkt dat de 
schadevergoeding niet, of niet volledig verhaald kan worden, is 
verzekeringnemer gehouden tot onmiddellijke restitutie van 
het uitgekeerde eigen risicobedrag.

37. Uitsluitingen

De uitsluitingen genoemd in artikel 11 zijn van toepassing. 
Verder is van deze verzekering uitgesloten:
37.1 Schade door slijtage of waardevermindering;
37.2  Schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende 

atmosferische invloeden tenzij als gevolg van één van de 
in artikel 30 genoemde gebeurtenissen;

37.3  Schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol 
heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed 
meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan 
wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 
220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of 
terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig 
bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de 
bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verle-
nen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een 
ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van 
de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, 
wordt geen schadevergoeding verleend.Verzekeraar zal 
geen beroep doen op deze uitsluiting indien de verzeke-
ringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandig-
heden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil heb-
ben voorgedaan en dat hem ter zake van deze 
omstandigheden geen verwijt treft.


