Aanvullende voorwaarden model 0209-6855

Deze verzekering maakt deel uit van een wagenpark waarop, in afwijking van de polisvoorwaarden,
de volgende bepalingen van toepassingen zijn:
Algemene Verzekeringsvoorwaarden
Deze verzekering maakt deel uit van het Maserati Club Holland Contract.
Uw assurantie-adviseur is Arnhems Assurantie Bedrijf, telefoon 026-3630000
De leeftijd van verzekeringsnemer of de regelmatige bestuurder dient tenminste 25 jaar te zijn.
Deze verzekering heeft betrekking op een semi-klassieker. Opschorting van de verzekering is
uitsluitend mogelijk ingeval van verkoop van het motorrijtuig.
Het gestelde in par. 5 sub a en b van de polisvoorwaarden is op deze verzekering niet van
toepassing.
Bijzondere voorwaarden Casco / Minicasco
Taxatie
Het verzekerde bedrag is gebaseerd op het door verzekerde overgelegde taxatierapport. Gedurende
36 maanden na opmaak van dit rapport zal, de daarin genoemde waarde gelden als de werkelijke
waarde (vaste taxatie). Daarna zal de waarde worden vastgesteld conform de regeling in de
polisvoorwaarden. Verlenging van de regeling “vaste taxatie” is uitsluitend in overleg mogelijk na
overlegging van een nieuw taxatierapport.
Het taxatierapport dient binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de polis in het bezit te zijn van
assuradeuren. Bij niet of niet tijdige inzenden van het taxatierapport zal eventuele cascoschaderegeling plaatsvinden volgens standaard polisvoorwaarden (dagwaarde).
Eigen risico mini-casco:
In afwijking van het bepaalde in par. 27 van de polisvoorwaarden geldt bij schade als omschreven in
par. 22.II.A sub 1 t/m 7 (inclusief ruitbreuk) een eigen risico van 225,-.
Beveiligingseis indien bouwjaar verzekerd object voor 1995 en getaxeerde waarde is meer
dan 12000,00
SCM klasse 2
De verzekerde auto moet voorzien zijn van tenminste een goed werkend klasse 2
beveiligingssysteem uitgebreid met noodstroomvoorziening, goedgekeurd door de Stichting
Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM). Verzekerde dient in het bezit te zijn van een certificaat
waaruit de SCM goedkeuring blijkt. Indien aan bovenstaande niet is voldaan zal bij inbraak/diefstal
geen uitkering plaats vinden.
Of
SCM klasse 1 + stalling
De verzekerde auto moet voorzien zijn van tenminste een goed werkend klasse 1
beveiligingssysteem, goedgekeurd door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM).
Verzekerde dient in het bezit te zijn van een certificaat waaruit de SCM goedkeuring blijkt. Indien aan
bovenstaande niet is voldaan zal bij diefstal geen uitkering plaats vinden.
Indien het verzekerd motorrijtuig tussen 20.00 uur en 08.00 uur van de daarop volgende dag zich
bevindt binnen een straal van een kilometer van het woonadres van verzekeringsnemer of bestuurder dient het motorrijtuig te zijn gestald in een deugdelijk afgesloten ruimte in de directe omgeving
van het woonadres. Diefstal-en inbraakschaden worden slechts vergoed na aantoonbare braak aan
deze afgesloten ruimte.
Beveiligingseis indien bouwjaar verzekerd object 1995 of recenter
Het in het motorrijtuig aanwezige beveiligingssysteem dient na het verlaten van het motorrijtuig
geactiveerd te zijn. Indien hieraan niet is voldaan zal bij inbraak/diefstal geen uitkering plaatsvinden.

