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Artikel 1. Omvang van de dekking
1.1. Verzekerde risico’s
De verzekeringnemer heeft recht op uitkering wegens schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig als direct gevolg van;
a. brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting;
b. diefstal van, of braak aan (delen van) het motorrijtuig of pogingen daartoe;
c. verduistering van het motorrijtuig door anderen dan de verzekeringnemer.
d. breuk van 1 of meer ruiten van het motorrijtuig, waaronder begrepen zonnedaken.
1.2. Accessoires
De beperkte cascodekking heeft ook betrekking op;
a. de tot de standaarduitrusting van het motorrijtuig behorende accessoires;
b. de op, aan of in het motorrijtuig bevestigde onderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, voor zover deze in de
verzekerde som zijn begrepen. Beeld- en/of communicatieapparatuur met toebehoren worden - tenzij schriftelijk anders
overeengekomen - hiertoe niet gerekend.
1.3. Berging, bewaking en vervoer
Voor zover niet anders in de voorwaarden is geregeld, vergoedt de maatschappij in geval van een gedekte schade zoals omschreven in
artikel 1 van de Bijzondere voorwaarden Beperkt casco Commercieel 2016 bovendien de kosten van berging, noodzakelijke bewaking
en indien het motorrijtuig niet op eigen kracht kan rijden vervoer van het motorrijtuig naar de dichtsbijzijnde reparateur en/of dealer.
Artikel 2. Uitsluitingen
Op de beperkte cascoverzekering zijn van toepassing de uitsluitingen als genoemd in artikel 3 van de Bijzondere voorwaarden
Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel 2016 onder d.,e. en h. t/m r.. De maatschappij doet geen beroep op de uitsluitingen, met
uitzondering van m., n., en o., indien verzekerde aantoont, dat de desbetreffende omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn
wil hebben voorgedaan en dat hem geen verwijt treft.

Artikel 3. Schaderegeling

3.1. Schadevergoeding
In geval van een gedekte schade vergoedt de verzekeraar tot ten hoogste de verzekerde som:
a. in geval van schade aan het motorrijtuig, uitsluitend de reparatiekosten;
b. het verschil tussen de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk voor en na het ontstaan van de schade, indien de kosten van de
reparatie meer zullen bedragen dan dat verschil;
c. in geval van verlies van het motorrijtuig de waarde daarvan onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde van het motorrijtuig onmiddelijk voor het onstaan van de schade,
kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding op basis van het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig vastgesteld
volgens de verzekerde som en de afschrijvingsregeling conform artikel 3.2 van de Bijzondere voorwaarden Beperkt casco
Commercieel 2016 en de waarde van het motorrijtuig na de schade. In geval van diefstal of verduistering heeft de verzekeringnemer
recht op vergoeding zoals omschreven in artikel 3.2 van de Bijzondere voorwaarden Beperkt casco Commercieel 2016, indien het
motorrijtuig niet kan worden terugverkregen binnen 30 dagen na de aangifte van die gebeurtenis bij de politie. Gedurende deze
termijn is de maatschappij door de verzekeringnemer gemachtigd het motorrijtuig terug te vorderen van degene bij wie het mocht
worden aangetroffen. Bij het aanvaarden van schadevergoeding door verzekeringnemer heeft de maatschappij het recht de
eigendomsrechten met betrekking tot het verzekerde motorrijtuig van verzekeringnemer over te nemen. Indien de maatschappij
gebruikmaakt van dit recht is de verzekeringnemer verplicht de eigendomsrechten met betrekking tot het verzekerde motorrijtuig aan
de maatschappij over te dragen inclusief alle bijbehorende bescheiden en sleutels.
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3.2. Afschrijvingsregeling
Voor motorrijtuigen verzekerd tegen een beperkte cascodekking gelden, indien een schadegeval zich voordoet binnen 60 maanden
nadat het motorrijtuig voor het eerst in het verkeer is gekomen, de volgende afschrijvingspercentages;
a. voor motorrijtuigen niet ouder dan 12 maanden: 25% van de verzekerde waarde;
b. voor motorrijtuigen niet ouder dan 24 maanden: 20% van de onder a. berekende waarde
c. voor motorrijtuigen niet ouder dan 36 maanden: 15% van de onder b. berekende waarde;
d. voor motorrijtuigen niet ouder dan 48 maanden: 10% van de onder c. berekende waarde;
e. voor motorrijtuigen niet ouder dan 60 maanden: 10% van de onder d. berekende waarde.
Voor tussenliggende tijdstippen zal de waarde pro rata bepaald worden. Voor motorrijtuigen ouder dan 60 maanden wordt geen
afschrijving toegepast, maar wordt de dagwaarde door een erkende expert vastgesteld. Deze erkende expert wordt door de
maatschappij benoemd.
3.3. Dagvergoeding
Vergoed wordt 100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de huur van een soortgelijke, vervangende auto van het op het
polisblad omschreven motorrijtuig gedurende de tijd dat de verzekeringnemer vanwege een verzekerd risico niet over het verzekerde
motorrijtuig kan beschikken; een en ander gemaximeerd tot 14 dagen of Nafl. 1.000,–. In geval van diefstal of verduistering geldt een
termijn van maximaal 30 dagen of Nafl. 1.000,– gerekend vanaf de datum van de aangifte van de gebeurtenis bij de politie.
Artikel 4. Afstand van verhaalsrecht
De maatschappij doet afstand van zijn recht op verhaal van de door hem betaalde vergoeding op:
a. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder en de passagiers;
b. de werkgever van de onder sub. a. bedoelde personen, indien hij als werkgever voor hen aansprakelijk is.
Tenzij voor hen een uitsluiting van toepassing is.

N.B. Op verzekeringsovereenkomsten, die worden gesloten door Inter-Assure Insurances is Curaçaos recht van toepassing.
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