Verschillenkaart Bromfietsverzekering
Verschillen tussen voorwaarden oude en nieuwe voorwaarden
Onderwerp
Dekkingen WA en Casco
Dekkingsgebied

Nieuwe voorwaarden (2018-01)

Oude voorwaarden (06-01)

Geldige landen Groene Kaart

Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen
of drugs

De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt zowel voor WA als Casco.
Voor WA geldt dat de tegenpartij wel schadeloos gesteld
wordt, maar dat de schade verhaald kan worden op de
verzekerde.
Expliciet als uitsluiting genoemd dat een opgevoerde
bromfiets niet voldoet aan de wettelijke eisen

Europa en Aziatische en Afrikaanse landen aan de
Middellandse Zee
De uitsluiting van overmatig gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs geldt alleen voor Casco.
Niet voor WA.

Uitsluiting als brommer niet voldoet
aan wettelijke eisen

Hulpverlening
Casco Beperkt/Casco Allrisk

Ja
Hulpverlening bij beschadiging:
- Noodzakelijke reparatie langs de weg
- Berging, stalling en vervoer naar dichtstbijzijnde
herstelbedrijf

No-claimregeling
Lengte no-claimladder
Premietoeslag trede 1
Lagere basistreden jonge
bestuurders of grote steden
No-blame-regeling (geen terugval als
bestuurder geenschuld heeft)
Eigen risico
Extra jeugd eigen risico

Ja
14 treden
Geen premietoeslag
Nee

In begripsomschrijving omschreven dat de bromfiets zo
gebouwd moet zijn dat de maximum snelheid niet hoger kan
zijn dan 45 km per uur. De term “opgevoerd” wordt niet
genoemd.
Ja
Hulpverlening bij beschadiging:
- Noodzakelijke reparatie langs de weg
- Berging, stalling en vervoer naar dichtstbijzijnde
herstelbedrijf
- Noodzakelijke demontage om de kosten van het herstel te
kunnen vaststellen
Nee
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Nee

Niet van toepassing

Ja
- Bedrag: € 1.000
- Wanneer?
- Bij Casco Allrisk én bij WA
- Bij rijrisico
- Als de werkelijke bestuurder van de bromfiets jonger is
dan de regelmatige bestuurder op het polisblad. Én die
werkelijke bestuurder is ook jonger dan 24 jaar.

Methode van vaste afschrijving
(eerste eigenaar)

- Afschrijving over de oorspronkelijke cataloguswaarde: 1,5%
voor iedere (gedeeltelijke) maand
- Alleen bij Casco Allrisk. Bij Casco Beperkt: dagwaarde
75% van het vastgestelde schadebedrag (inclusief BTW)

Ja
- Bedrag: € 1500
- Wanneer?
- Bij Casco Allrisk
- Bij rijrisico en andere oorzaak van buitenaf (van buiten
komend onheil)
- Als de regelmatige bestuurder op het polisblad 24 jaar of
ouder is. Maar de werkelijke bestuurder is jonger dan 24
jaar.
- Afschrijving over de oorspronkelijke cataloguswaarde: 1,5%
voor iedere volle maand
- Bij Casco Allrisk én Casco Beperkt
75% van het vastgestelde schadebedrag (exclusief BTW)

Vergoeding als niet wordt
gerepareerd
Vergoeding reparatie bij economisch
total loss
Beveiligingseisen bij
diefstal/joyrijden

Extra’s (standaard bij Casco)

Uitsluiting onvoldoende zorg of
onvoldoende onderhoud (Casco)

Keuzedekkingen
Extra’s (uitbreiding)

Ongevallen Opzittenden
Verzekerde bedragen (keuzen)
Invaliditeitsuitkering personen jonger
dan 16 jaar
Extra uitsluitingen

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
(voorwaarden)
Schade Opzittenden

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de
bromfiets min de waarde van de restanten
Strengere eisen
- Geen dekking bij:
- Onbeheerd achterlaten, buitenshuis of in een niet
afgesloten ruimte (eis: sporen van braak) en niet goed
afgesloten met een standaard slot én een ARTgoedgekeurd slot (categorie 3 of hoger);
- Achterlaten sleutels in brievenbus van
schadeherstelbedrijf;
- Achterlaten sleutels in kleding of tas in garderobe of
kleedkamer
- Verplichting: toesturen originele sleutels standaard slot én
ART-goedgekeurde bromfietsslot. Minimaal één sleutel van
standaardslot en ART-goedgekeurd bromfietsslot moet
gebruikssporen vertonen
Standaard verzekerd tot € 250

Geen dekking als de schade is veroorzaakt door onvoldoende
zorg of onvoldoende onderhoud. Onder onvoldoende zorg valt
bijvoorbeeld het doorrijden met een brandend
waarschuwingslampje.
- Als hoger dan € 250: bedrag opgeven
- Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur blijft
maximaal € 500. Niet te verhogen
Mogelijk
- Overlijden € 2.500 en Blijvende invaliditeit € 10.000
- Overlijden € 5.000 en Blijvende invaliditeit € 25.000
Geen beperking
- Rijden zonder helm, behalve als verzekerde kan bewijzen
dat invaliditeit niet komt door het niet dragen van de helm
- Niet voldoen van bromfiets aan de wettelijke eisen
(bijvoorbeeld een opgevoerde bromfiets), behalve als
verzekerde kan bewijzen dat hij daar niets van wist en dat
hem dus niets te verwijten valt
1 voorwaardenmodel met daarin de 3 keuzes
Keuzes:
- Basis (default)
- Uitgebreid eenpersoons
- Uitgebreid meerpersoons

Vergoeding mogelijk tot maximaal het verzekerde bedrag
Minder strenge eisen:
- Geen dekking bij onbeheerd achterlaten en niet goed
afgesloten (geen verdere sloteisen)
- Verplichting: overhandigen/inleveren sleutels

Standaard: gemonteerde geluids- en beeldapparatuur
(inclusief de tijdens een rit gedragen intercom) tot maximaal
€ 500,- per gebeurtenis
Onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud niet als
uitsluitingen genoemd

Extra’s: bedrag opgeven

Mogelijk (POI)
- Overlijden € 2.500 en Blijvende invaliditeit € 5.000
- Overlijden € 5.000 en Blijvende invaliditeit € 10.000
Beperking tot 50%, tenzij een lijfrente wordt gesloten en de
niet-gehalveerde uitkering minimaal € 2.500 is
De onder het VerzekerdNaarWens pakket genoemde extra
uitsluitingen staan hier niet in de voorwaarden

3 aparte voorwaardenmodellen (voor elke keuze 1)
Benaming: SVI.
Keuzes:
- Standaard (default)
- Plus Alleenstaande
- Plus Gezin

Let op: Inhoudelijk dezelfde dekkingen als bij de oude
Bromfietsverzekering, alleen naamgeving anders

56759_0119

