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Onderdelen 
1. Ruitbreukdekking (kostprijs) 
2. Ongevallen Inzittenden (overlijden € 25.000, invaliditeit € 50.000) 
3. Schadeverzekering Inzittenden (€ 500.000, maximum) 
4. Overdekking (€ 50.000, maximum) 
5. Gratis taxatiekosten (kostprijs) 
6. Breng- en Haalservice (kostprijs) 
7. Premier Risque Waardevermindering (€ 10.000, maximum) 
8. Accessoiredekking I  (€ 10.000, maximum) 
9. Accessoiredekking II (€ 10.000, maximum) 
10. Eigen Risico bij gedeeltelijke diefstal 
11. Wereldwijde dekking (€ 250.000, maximum) 
12. Inbeslagname (€ 10.000, maximum) 
13. Verduistering  (€ 10.000, maximum) 
 
Deze clausule is uitsluitend van kracht bij de onderliggende polissen met verzekeraar XL Insurance Company SE. 
 
1. Ruitbreukdekking 
In afwijking van het eigen risico genoemd op het polisblad geldt voor alle ruitschaden geen eigen risico. 
 
2. Ongevallen Inzittenden 
Wellicht ten overvloede wordt aangetekend dat deze dekking zich uitsluitend strekt tot personenauto’s. 
 
3. Schadeverzekering Inzittenden 
Wellicht ten overvloede wordt aangetekend dat deze dekking zich uitsluitend strekt tot personenauto’s. 
 
4. Overdekking bij getaxeerde Motorrijtuigen 
Indien de werkelijke waarde van het verzekerde Motorrijtuig op het moment van schade hoger blijkt te zijn dan de 
(geldige) getaxeerde waarde zal bij schaderegeling op basis van totaal verlies de taxatiewaarde worden verhoogd tot 
de werkelijke waarde met een maximum van 15% doch niet meer dan € 50.000. 
 
5. Gratis taxatie voor Motorrijtuigen 
Motorrijtuigen ouder dan 36 maanden kunnen op kosten van de Maatschappij worden getaxeerd. De geldigheid van 
het taxatierapport, bij een jaarkilometrage van maximaal 20.000 kilometer per jaar is 3 jaar. Wanneer met het 
Motorrijtuig onbeperkt wordt gereden, is de geldigheid van het taxatierapport 2 jaar. Bij tussentijdse beëindiging van 
de verzekering, anders dan door opzegging van verzekeringnemer op de contractsvervaldatum, zal er geen 
verrekening van de taxatiekosten plaatsvinden. 
 
6. Breng- en Haalservice voor Motorrijtuigen 
Na een gedekte schade conform artikel 3.2 "Cascodekking" wordt het voertuig voor en na de reparatie gehaald en 
terugbezorgd bij een nader op te geven adres in het land waar normaliter het voertuig gestald staat. 
 
7. Premier Risque Waardevermindering 
Na een gedekte schade conform artikel 3.2 "Cascodekking", geeft deze dekking recht op vergoeding van mogelijke 
waardevermindering. De maximale waardevermindering die vergoed wordt bedraagt € 10.000. De 
waardevermindering wordt vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die na herstel het Motorrijtuig opnieuw 
zal taxeren. Ten tijde van het schadevoorval moet het Motorrijtuig voorzien zijn van een geldig taxatierapport. Voor 
de vaststelling van de omvang van de waardevermindering geldt het taxatierapport van voor het schadevoorval onder 
aftrek van de waarde op het taxatierapport na het schadevoorval. 
 
8. Accessoiredekking I 
In aansluiting op de accessoires zoals omschreven in artikel 3.3 "Accessoiredekking" geeft deze dekking eveneens 
vergoeding voor schade aan of verlies van winterbanden, velgen, skiboxen, (targa)-dakpanelen, af-fabriek geleverde 
koffer-sets, car-covers en batterijladers. De maximale vergoeding die boven het verzekerde bedrag vergoed wordt 
bedraagt € 10.000. 
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9. Accessoiredekking II 
In aansluiting op de dekking zoals omschreven in artikel 3.3 "Accessoiredekking" geldt, in tegenstelling tot de 
genoemde € 1.000, dekking tot een maximum van € 10.000 op de, aan of in het Motorrijtuig bevestigde niet tot de 
standaarduitvoering behorende beeld- en/of geluidsapparatuur en andere elektronica. 
 
10. Eigen Risico bij gedeeltelijke diefstal 
Indien schade is geleden door diefstal van delen van het verzekerde Motorrijtuig, zal de eigen risico bepaling zoals op 
de polis is omschreven ook op de afwikkeling van deze schade van toepassing zijn. Bij een standaard eigen risico is 
deze derhalve niet van toepassing. 
 
11. Wereldwijde dekking 
In aansluiting op artikel 2.3 "Verzekeringsgebied" wordt het dekkingsgebied t.a.v. de Cascodekking uitgebreid tot 
"Wereld". Voor schades veroorzaakt buiten het dekkingsgebied van de groene kaart landen zal een extra eigen risico 
van toepassing zijn van € 2.500,-. Het maximale uitkeringsbedrag onder deze clausule zal niet meer bedragen dan € 
250.000,- per gebeurtenis, ongeacht het feitelijke verzekerde bedrag zoals in de deelverzekering omschreven. Deze 
uitbreiding is echter niet van toepassing voor de Aansprakelijkheidsverzekering, Schadeverzekering voor Inzittenden 
en Ongevallen Inzittenden verzekering. Deze rubrieken blijven, indien van toepassing, te allen tijde beperkt tot de 
zogenaamde groene kaart landen. 
 
12. Inbeslagname 
Indien er beslag gelegd wordt op een in de polis verzekerd Motorrijtuig (waaronder niet wordt verstaan losse 
onderdelen), welke te goeder trouw door verzekeringnemer is verkregen, zal verzekeraar de in redelijkheid gemaakte 
externe juridische kosten die gemoeid zijn met het vrijkrijgen van het Motorrijtuig vergoeden tot een bedrag van € 
10.000,- per gebeurtenis. Onder inbeslagname wordt verstaan de actie van een derde (schuldeiser) waardoor aan de 
Verzekeringnemer de bevoegdheid wordt ontnomen om vrijelijk over het aan hem toebehorende Motorrijtuig te 
beschikken. Verzekeringnemer is verplicht de gemaakte kosten aan te tonen door middel van gespecificeerde 
rekeningen of andere originele bewijsstukken. 
 
13. Verduistering 
Indien een in de polis verzekerd Motorrijtuig (waaronder niet wordt verstaan losse onderdelen) verduisterd wordt zal 
verzekeraar de in redelijkheid gemaakte externe kosten vergoeden tot een bedrag van € 10.000,- per gebeurtenis. 
Onder kosten in dit verband kan verstaan worden, juridische kosten, kosten detectivebureau en findersfee. Onder 
verduistering wordt verstaan het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander 
toebehoort welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft. Verzekeringnemer is verplicht de 
gemaakte kosten aan te tonen door middel van gespecificeerde rekeningen of andere originele bewijsstukken. 
 
Secundaire dekking 
In aansluiting op artikel 2.11 "Samenloop" wordt geen dekking verleend voor schade wanneer deze schade onder de 
dekking valt van een andere verzekering, ongeacht of die van nieuwere of oudere datum is. In een dergelijke situatie 
dienen de onderhavige dekkingen als niet bestaand te worden beschouwd. Dit geldt echter niet voor de Ongevallen 
e/o Schade Verzekering Inzittenden. 


