Dekkingsmodule
WM-IAK06 casco
Behorende bij Werkmaterieelverzekering WM-IAK06 algemene voorwaarden
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Artikel 1
1.1

Begripsomschrijvingen

Verzekerde
Als verzekerde wordt aangemerkt de verzekeringnemer.

Artikel 2

Dekking

De omvang van de dekking kan verschillen tussen ‘uitgebreid’, ‘standaard’ en ‘beperkt’.
Op het polisblad is vermeld welke dekking per object van kracht is.
2.1

Dekkingsgebied
Deze module geeft dekking voor gebeurtenissen in Nederland, België en Luxemburg en in Duitsland tot maximaal 100 km vanaf de
Nederlandse, Belgische of Luxemburgse grens.

2.2

Verlies en schade
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde modules en bepalingen, alsmede de uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze module.

2.2.1

casco uitgebreid
verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten aankomend onheil;
2 een gebrek , of uit de aard van het object zelf voortspruitend, met inbegrip van het gebrek zelf.
Deze dekking wordt geboden voor objecten tot en met 5 jaar oud, hierna wordt de dekking automatisch beperkt tot die zoals
omschreven in artikel 2.2.2. Deze vijfjarige termijn vangt aan op het moment van de eerste ingebruikneming van het object.

2.2.2

casco standaard
verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten aankomend onheil;
2 brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken ook als gevolg van een gebrek,
of uit de aard van het object zelf voortspruitend;

2.2.3

casco beperkt
verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 brand, ontploffing, ook indien dit een gevolg is van een gebrek, of uit de aard van het object zelf voortspruitend;
2 blikseminslag;
3 diefstal, vermissing of verduistering;
4 storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7).

2.3

Automatische bijverzekering na schade
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2 van de algemene voorwaarden blijft na schade de verzekering voor het object
gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle verzekerde bedrag doorlopen.

2.4

Vervoerscondities
Indien verzekerde het object laat vervoeren op condities zoals deze voor dat vervoer in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan die aanvaarding van die condities noch een vordering op noch een verweer tegen de verzekerde ontlenen.

2.5

Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of onderhoud, is de dekking mede van kracht voor een vervangend, qua
type en prijsklasse vergelijkbaar, object.
b Indien dekking van kracht is conform artikel 2.2.1 dan geldt ten aanzien van de dekking voor verlies, schade en kosten als gevolg
van een gebrek, of uit de aard van het object voortspruitend, dat deze dekking voor het vervangende object te allen tijde is beperkt
tot die zoals omschreven in artikel 2.2.2 sub 2.
c Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt, tevens is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum,
of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de dekking slechts als excedent boven de dekking
die onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In
geen geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze module voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 3

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1

Graffiti
als gevolg van graffiti;

3.2

Normale slijtage
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;

3.3

Luchtbanden en messen
van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan
het object is ontstaan;
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3.4

Onvoldoende onderhoud of zorg
die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten ernstig tekort schieten in het onderhoud van of de zorg voor het object.

Artikel 4
4.1

Schade

Schadevergoeding
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:
a1 bij verlies
de waarde van het object onmiddellijk voor de schade tot ten hoogste het op het polisblad voor schade aan het object vermelde
bedrag; de waarde van eventuele restanten wordt in mindering gebracht;
recht op schadevergoeding wegens diefstal, vermissing of verduistering ontstaat eerst nadat verzekerde op verzoek van
verzekeraar de eigendom van het object aan verzekeraar heeft overgedragen; wordt het object binnen 30 dagen terugverkregen,
dan is artikel 4.1.a2 van toepassing;
a2 bij beschadiging
de reparatiekosten tot ten hoogste het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald, een redelijke aftrek voor normale slijtage wordt in
mindering gebracht;
b kosten
de volgende kosten, zonodig boven het op het polisblad genoemde bedrag voor schade aan het object, elk tot maximaal een
bedrag gelijk aan het voor het object verzekerde bedrag:
1 kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat hebben
gehad. Onder kosten in de zin van dit artikel worden niet alleen verstaan met geld betaalde of te betalen uitgaven, maar ook op
geld waardeerbare opofferingen;
2 kosten van ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of vervoer van het object naar de dichtstbij gelegen
herstelplaats voor zover het object deze herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken;
3 kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade, indien verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer verzekerde dit
redelijkerwijze noodzakelijk vindt en verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleent;
4 bijdrage in averij grosse.
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4.2

Schadevaststelling
a Benoeming experts
De schade zal in onderling overleg of door een door verzekeraar te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt
overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen waarvan de verzekeringnemer en verzekeraar er ieder één
benoemen.
In het laatste geval benoemen beide experts samen voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij gebrek aan
overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van beide taxaties heeft vast te stellen, na beide experts gehoord of
behoorlijk opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich, afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te doen bijstaan.
Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor verzekeraar geen verplichting tot schadevergoeding in.
b Kosten experts
De kosten van de experts zullen als volgt worden gedragen:
1 van de door verzekeraar ingeschakelde expert: door verzekeraar;
2 van de door verzekeringnemer ingeschakelde expert: door verzekeringnemer;
3 van de ingeschakelde derde expert: door verzekeraar en verzekeringnemer ieder de helft.

4.3

Reparatieplicht
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
Verzekeraar dient in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt zal door
verzekeraar met verzekerde een regeling worden getroffen met betrekking tot de vergoedingsplicht van verzekeraar.

4.4

Onderverzekering
Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.

4.5

Eigen risico
a De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.
b In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 4.1.a1 van deze module wordt het eigen risico niet op het te
vergoeden bedrag in mindering gebracht.
c1 In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt een extra eigen risico van 20% van
het schadebedrag met een minimum van € 2.500,- per gebeurtenis.
c2 De verhoging van het eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekerde aantoont dat:
a - het object was uitgerust met een door SCM of een door een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én
- dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de
opgenomen risico-indeling, én
- dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een door SCM erkend inbouwbedrijf, én
- dit beveiligingssysteem ten tijde van diefstal, duistering, vermissing of joyriding in werking was, of
b het object na werktijd is gestald in een deugdelijk afgesloten pand en/of container en/of andere opslagunit en toegang is
verkregen door verbreking van de afsluiting van deze opslagruimte.
c3 Ongeacht het gestelde in lid 2 zal het verhoogd eigen risico ook worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het object
in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen, die van een zorgvuldige gebruiker onder de gegeven
omstandigheden mocht worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het
verzekerde object te voorkomen.

4.6

Afstand van verhaal van schade
Tenzij schadevergoeding plaatsvindt op grond van artikel 3.8 van de algemene voorwaarden zal verzekeraar de schade
niet verhalen op:
1 de verzekerde, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de houder te goeder trouw;
2 degene, die het object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;
3 de werkgever van de onder 1 en 2 genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid voor de schade aansprakelijk is.
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