Garageverzekering
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Wat verzekert de Garageverzekering?
Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico’s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een ongeluk altijd gebeuren. Soms met grote financiële gevolgen. Wij nemen je de zorgen uit handen
met een aantrekkelijke verzekering die speciaal op je bedrijfstak is afgestemd. De Garageverzekering bestaat standaard
uit de dekkingen Aansprakelijkheid motorrijtuigen en Aansprakelijkheid voor bedrijven. Heb je behoefte aan nog meer
zekerheid? Dan kun je kiezen uit zeven aanvullende dekkingen.

Voor wie is de Garageverzekering?
De Garageverzekering is voor garage- en autobedrijven inclusief
daaraan gerelateerde bedrijven, zoals een carrosseriebedrijf of een
autoschadeherstelbedrijf.

Voordelen
-

Een uitgebreide basisdekking voor de aansprakelijkheid van je
garagebedrijf en voor de aansprakelijkheid bij schade veroorzaakt
door of met motorrijtuigen van jou of je klanten.

-

Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan de motorrijtuigen
van je klanten.

-

Een no-claimkorting van 30%.
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Wat krijg je vergoed?
Met de basisdekking zijn de belangrijkste risico’s afgedekt.
Wij verzekeren standaard:

Aansprakelijkheid motorrijtuigen
De dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen vergoedt schade die is
veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van
je garagebedrijf en van je klanten. Schades met motorrijtuigen van je klanten
boven € 7.500 en letselschades verhalen wij bij de verzekeraar van je klant.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
De dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven vergoedt de aansprakelijkheid
van je bedrijf voor schade aan personen en zaken van derden. Dit betreft
schade veroorzaakt door jou, je werknemers of je huisgenoten en familieleden
(tijdens werkzaamheden voor het garagebedrijf).

Aanvullende dekkingen
Verkeersschadeverzekering voor werknemers
Werkgeversaansprakelijkheid wordt door uitspraken van de Hoge
Raad steeds verder aangescherpt. In de jurisprudentie is bepaald dat
werkgeversaansprakelijkheid verder gaat dan de verplichting om te zorgen
voor een veilige werkplek en veilige gereedschappen. In het kader van
‘goed werkgeverschap’ kan ook sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid
bij een verkeersongeval van een werknemer tijdens werktijd. De Verkeers
schadeverzekering voor werknemers dekt de schade van de werknemer.

Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten
Deze dekking vergoedt schade die ontstaat aan het voertuig van je klant
tijdens werkzaamheden in je bedrijf. Ongeacht of jij de veroorzaker bent, je
werknemers, je meewerkende huisgenoten of familieleden. Uiteraard is deze
dekking alleen van toepassing als je motorrijtuigen van klanten repareert.
Schades aan het motorrijtuig van je klant tot € 7.500 worden betaald door
a.s.r. Schades boven dit bedrag worden verhaald op de verzekering van je
klant, als hij elders verzekerd is.

Cascodekking voor eigen motorrijtuigen (inclusief
handelsvoorraad)
Deze dekking dekt schade aan je eigen motorrijtuigen en handelsvoorraad,
veroorzaakt door de volgende personen:
- Jezelf.
- Je vennoten, firmanten en bestuurders.
- Echtgenoten van de bovengenoemde personen.
- Je werknemers, als je toestemming hebt gegeven om het motorvoertuig
te gebruiken.
- Je klanten, als je toestemming hebt gegeven om een proefrit te maken of
een auto als vervangend vervoer hebt uitgeleend.
Volledig casco is mogelijk als het motorrijtuig niet ouder is dan 84 maanden.
Beperkt casco is mogelijk als het motorrijtuig ouder is dan 84 maanden, maar
niet ouder is dan 240 maanden.

Ongevallendekking
Bij de Ongevallendekking zijn de kosten bij overlijden en blijvende invaliditeit
na een ongeval gedekt. Wij verzekeren jou, je werknemers of de bestuurder
en passagiers van een motorrijtuig dat tot je bedrijf behoort.

4

Rechtsbijstanddekking
Bij de Rechtsbijstanddekking zijn de kosten gedekt voor:
- Rechtsbijstand in natura. Je krijgt juridische hulp en advies door
specialisten van DAS Rechtsbijstand.
- Vergoeding van de kosten van een advocaat en van andere externe kosten
(bijvoorbeeld de kosten van getuigen en proceskosten die voor jouw
rekening komen), samen tot maximaal € 50.000. De vergoeding van de
advocaatkosten geldt alleen wanneer die inschakeling op aanraden van
DAS Rechtsbijstand is.
- Incassobijstand binnen Nederland wanneer je klant niet betaalt voor
geleverde producten of diensten.

Rechtsbijstand motorrijtuigen
Met de Rechtsbijstand motorrijtuigen van DAS heb je recht op
motorrijtuigenrechtsbijstand bij het verhalen van schade aan je motorrijtuigen
en aanhangwagens.

Schade inzittenden en opzittenden
Deze rubriek biedt dekking voor schade aan inzittenden en hun spullen
bij een verkeersongeval, tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Als
de schade ook gedekt is op een andere verzekering, dan geldt die andere
verzekering.

Wat krijg je niet vergoed?
Elk onderdeel binnen de Garageverzekering kent haar eigen specifieke
dekking en uitsluitingen. De volgende uitsluitingen gelden voor alle
dekkingen:
- Schade door opzet van verzekerde.
- Schade die je op basis van bijvoorbeeld een garantie,
leveringsovereenkomst of verzekering op een ander kunt verhalen.
- Schade veroorzaakt door atoomkernreacties.
- Schade door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij.
- Schade door natuur- en kernrampen.
- Schade als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen
of andere stoffen waarbij je niet mag autorijden.

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering

elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft je
verzekering een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De premie is afhankelijk van de rubrieken die je kiest gebaseerd op het
aantal aangemelde motorrijtuigen, het soort motorrijtuigen, de jaaromzet,
het jaarloon (rechtsbijstandverzekering) en/of loon Werkloosheidswet voor
franchise (ongevallen). Ook zijn preventiemaatregelen die je hebt genomen
van invloed op de hoogte van de premie. Je verzekeringsadviseur kan je meer
informatie geven over de premie voor je bedrijf.
Je meldt zelf je motorvoertuigen aan en af. Eenmaal per jaar verrekenen wij
het aantal aangemelde motorrijtuigen. Afhankelijk van de hoogte van de
premie die je aan het begin van het verzekeringsjaar betaalde, betalen wij
premie terug of brengen wij extra premie in rekening. Eens in de drie jaar
passen wij je premie aan op basis van de actuele omzet- en jaarloongegevens
van je bedrijf.

Eigen risico
Voor de Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten en
Cascodekking voor eigen motorrijtuigen (inclusief handelsvoorraad) geldt
een eigen risico van ieder € 300 per cascoschade. Raken meer eigen
motorrijtuigen bij één gebeurtenis beschadigd, dan geldt voor Cascodekking
voor eigen motorrijtuigen (inclusief handelsvoorraad) een eigen risico van
maximaal € 600 per gebeurtenis. Wanneer wij je garage- of autobedrijf
beoordelen, kunnen wij besluiten dat er een verhoging van deze eigen risico’s
nodig is. Voor de Rechtsbijstanddekking geldt een drempel (franchise). Dat
betekent dat je geen rechtsbijstand krijgt bij een meningsverschil over een
bedrag onder € 225. De franchise geldt niet voor incassobijstand. Over de
advocaatkosten heb je een eigen risico van 10% van deze kosten.

No-claimkorting
Ik zou de dekkingen specifiek noemen, dus: “Bij de dekkingen Aansprakelijk
heid motorrijtuigen, AVB, Motorrijtuigen van klanten en Eigen motorrijtuigen
bieden wij een no-claimkorting van 30%. Je krijgt deze korting vooraf, aan
het begin van het verzekeringsjaar. Heb je in de loop van het jaar schade?
Dan betaal je de no-claimkorting terug van de dekking waarop de schade is
geclaimd.
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Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk op www.asr.nl/zakelijk
voor een verzekeringsadviseur bij jou in de buurt.
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