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-- Lengte no-claimladder

14 treden.

Niet van toepassing. Geen no-claimregeling.

-- N
 o-blameregeling (geen terugval in no-claimkorting als
bestuurder geen schuld heeft)

Nee.

Niet van toepassing. Geen no-claimregeling.

Aanscherping beveiligingseisen:
-- Als er een af te sluiten ruimte beschikbaar is, dan moet de
bromfiets daarin gestald worden. Die ruimte moet alleen
toegankelijk zijn voor verzekerde en huisgenoten. En de
afsluiting van die ruimte moet deugdelijk zijn.
-- Als de bromfiets buiten zonder direct toezicht wordt gelaten,
dan moet de bromfiets (ook) worden vastgemaakt aan een in
de grond verankerd voorwerp, zoals een boom of fietsenrek.

Naast de eisen van een aanvullend ART-slot categorie 3 of hoger,
zijn er geen verdere (stallings)eisen.

WA, Casco Beperkt en Casco Allrisk

Casco Beperkt en Casco Allrisk
-- Beveiligingseisen diefstal

Let op:
-- Diefstal uit een af te sluiten ruimte is alleen volledig verzekerd
bij braaksporen aan die ruimte. Zijn er geen braaksporen, maar
is de bromfiets zelf wel aantoonbaar afgesloten conform de
eisen?, of
-- Is de bromfiets buiten zonder direct toezicht gelaten? En was
hij op zich afgesloten volgens de eisen? Maar niet (ook)
vastgemaakt aan een verankerd voorwerp? Terwijl er geen
redenen waren om niet aan deze eis te voldoen (bijvoorbeeld
een verplichte parkeersituatie)?
Dan geldt in beide gevallen dat de diefstal verzekerd is, maar de
schadevergoeding wordt verlaagd met € 250.
-- Schade door storm

-- Verzekerd is:
Er valt door de storm iets op de bromfiets of er waait iets tegen
de bromfiets, bijvoorbeeld een boom, waardoor:
-- de bromfiets direct schade oploopt;
-- de bromfiets omvalt en daardoor nog extra schade
oploopt.
-- Geen dekking voor schade doordat de bromfiets door de
storm zelf omvalt.

Verzekerd is:
-- De bromfiets waait om.
-- Er valt iets op de bromfiets of tegen de bromfiets, bijvoorbeeld
een boom.

-- Eigen risico

Per schadegeval: € 200.

Per schadegeval: € 100.

-- Vergoeding bij geen herstel

50% van de vastgestelde reparatiekosten.

75% van de vastgestelde reparatiekosten.
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-- Schade aan helm

Maximum bedrag: € 250 per persoon per gebeurtenis.

Geen maximum bedrag.

-- Vergoeding reparatie bij economisch total loss

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de
bromfiets min de waarde van de restanten.

Vergoeding mogelijk tot maximaal het verzekerde bedrag.

-- Extra’s (standaard)

Maximaal € 250.

Maximaal € 500.

-- Keuzedekking Extra’s (uitbreiding)

-- V
 erhoging > € 250 mogelijk via keuzedekking: maximaal
€ 1.000.
-- Voor gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur
geldt bij verhoging maximaal € 500. Is niet verder te verhogen.

-- Verhoging > € 500 mogelijk via keuzedekking.
-- Verhoging ook mogelijk voor gemonteerde beeld-, geluids- en
navigatieapparatuur.

Voor nieuw gekochte bromfietsen geldt een vaste afschrijving van
de oorspronkelijke cataloguswaarde van 1,5% per maand, over
een periode van 12 maanden.

Voor nieuw gekochte bromfietsen geldt een vaste afschrijving van
de oorspronkelijke cataloguswaarde van 1,5% per maand, over
een periode van 36 maanden.

Niet mogelijk.

Secundaire dekking voor medische kosten. In het verleden via
een aparte keuzedekking af te sluiten.

Casco Allrisk
-- Vaste afschrijving bij total loss en diefstal

Keuzedekking Ongevallen Opzittenden
-- Keuzedekking Medische kosten

