SUPPORTER VAN JOUW

MOBILITEIT

Pack Bestelwagen+
CLAUSULE 341
De waarborgen van de Multirisk (of van de Omnium indien onderschreven) genieten van de volgende waarborguitbreidingen:

1. Verzekerde waarde
Het maandelijks afschrijvingspercentage is 0% gedurende de eerste 24 maanden en 1% vanaf de 25ste tot de 60ste maand,
voor zover de kilometerteller van het voertuig ten minste 24 000 km aanduidt of indien de gegevens omtrent het aantal
kilometers niet beschikbaar zijn.

2. Waarborg Glasbreuk
De maatschappij verzekert eveneens het omschreven voertuig tegen breuk van uitsluitend het glas van de koplampen,
achterlichten en externe achteruitkijkspiegels.

3. Alle waarborgen
In geval van schade aan het omschreven voertuig die aanleiding geeft tot schadeloosstelling zijn de volgende zaken
gedekt in dezelfde waarborg:
∫ de schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde goederen (koopwaar en materieel voor beroepsgebruik
inbegrepen maar met uitzondering van dieren) en het op- of afladen daarvan, middels de toepassing van een specifieke
vrijstelling van 300 EUR.
De schade te wijten aan de overbelasting van het voertuig of de aanhangwagen is uitgesloten;
∫ de toebehoren/opties zoals bepaald in het contract (belettering inbegrepen), niet opgenomen in de globale waarde;
∫ de vervoerde zaken in, op of door het omschreven voertuig (uitgezonderd juwelen, valuta, bankbiljetten, staven
edelmetaal, postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, obligaties en aandelen, postwissels of telegrafen).
In geval van diefstal zijn de toebehoren/opties en de zoals hierboven omschreven vervoerde zaken slechts gedekt in geval
van de volledige diefstal van het voertuig.
De vergoeding van de schade aan de hierboven beschreven toebehoren/opties wordt bepaald op dezelfde manier als voor
de toebehoren/opties opgenomen in de globale waarde.
De vergoeding van de schade aan de hierboven beschreven vervoerde zaken gebeurt op basis van de aankoopprijs
gedurende 3 jaar na aankoop en daarna op basis van de werkelijke waarde.
De totale schadevergoeding aan de hierboven beschreven toebehoren/opties en vervoerde zaken mag de 2.000 EUR per
schadegeval niet overschrijden.

4. Vervangingsvoertuig
Men verstaat onder bestelwagen ieder voertuig dat ingeschreven is als voertuig bestemd voor het vervoer van zaken met
een MTM van 3,5 ton.
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Het vervangingsvoertuig dat in geval van volledige diefstal voorzien is, zal van het type bestelwagen zijn.
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