Tarieven Eigen vervoerverzekering
Informatie voor de adviseur

Tarieven Eigen vervoerverzekering
Beveiligd (VbV-SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging klasse “Alarmsysteem”)

Onbeveiligd

Verzekerde som

Premie

Premie vanaf 10 auto’s

Eigen risico

Premie

Premie vanaf 10 auto’s

Eigen risico

Tot € 5.000

€ 100

€ 85

€ 100

€ 100

€ 85

€ 100

Tot € 10.000

€ 150

€ 135

€ 100

€ 225

€ 210

€ 1001

Tot € 15.000

€ 225

€ 210

€ 100

€ 350

€ 335

€ 1001

Tot € 20.000

€ 300

€ 285

€ 100

€ 475

€ 460

€ 1002

Tot € 25.000

€ 325

€ 310

€ 100

€ 525

€ 510

€ 1003

Tot € 30.000

€ 350

€ 335

€ 100

€ 600

€ 585

€ 1003

Bij een verzekerde som boven € 5.000 geldt een eigen risico van € 1.000 voor diefstal en/of vandalisme als de wagen niet beveiligd is, zoals hierboven is aangegeven.
Bij een verzekerde som boven € 15.000 geldt een eigen risico van € 1.500 voor diefstal en/of vandalisme als de wagen niet beveiligd is, zoals hierboven is aangegeven.
3
Bij een verzekerde som boven € 20.000 geldt een eigen risico van € 2.000 voor diefstal en vandalisme als de wagen niet beveiligd is, zoals is aangegeven.

1

2

Korting

Vanaf 10 auto’s geldt een korting van € 15 per auto. Bij een park van meer
dan 25 auto’s kunt u contact opnemen met het Acceptatieteam Transport voor
een premieberekening of offerte. Zij zijn bereikbaar op (030) 257 84 91.

Verzekerde goederen
Eén tarief voor alle soorten vervoerde goederen, met uitzondering
van geld, geldswaardig papier en levende have.

Schadevergoeding

Dekkingsoverzicht

Inkoopwaarde inclusief 20% imaginaire winst, verkoopwaarde of
(voor niet handelsgoederen) dagwaarde.

De Eigen vervoerverzekering is bestemd voor alle bedrijven die met eigen
(bestel)auto’s eigen goederen of handelsgoederen vervoeren.

Premiegrondslag

Dekkingsgebied

Op basis van de verzekerde som (maximum per gelegenheid) en het aantal
rijrisico’s (en eventueel het beveiligingsniveau).

Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Omvang dekking
De dekking is all-risk, inclusief bederf door uitval koelinstallatie, inclusief
stakersrisico en inclusief vertragingsschade als gevolg van een gedekt evenement
aan het voertuig. Dekking 24 uur per dag (ook voor diefstal) tijdens transport en
verblijf in de auto. Tussentijdse uitbreiding van het wagenpark is automatisch
meeverzekerd, met een maximum van vijf extra (bestel)auto’s per jaar.

Kentekens
Geen opgave kentekens, wel opgave aantal rijrisico’s.

Geen onderverzekering
Geen onderverzekering mogelijk op basis van de verzekerde som.
Onderverzekering is wel mogelijk op basis van het aantal daadwerkelijke
rijrisico’s. Wij gaan ervan uit dat alle vervoermiddelen worden verzekerd.
Als dit niet gewenst is, kunnen de kentekens worden opgegeven van de
vervoermiddelen die verzekerd moeten worden. Als dit niet gebeurt passen
wij onderverzekering toe. De schade wordt dan vergoed in verhouding tot het
aantal opgegeven vervoermiddelen in verhouding tot het aantal aanwezige
vervoermiddelen.

Naverrekening
Geen naverrekening maar wel jaarlijkse informatie over actueel verzekerd
wagenpark.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Acceptatieteam
Transport via (030) 257 84 91.
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