Wijziging polisvoorwaarden 08.01.01
Met ingang van 1 november 2008 zijn de polisvoorwaarden 08.01.01
personen- en bestelautoverzekeringspakket gewijzigd.
De wijziging betreft een verbetering van de schadevergoeding.
OVZ Verzekeringen biedt verzekerden bij totaalverlies 3 jaar garantie op de aanschafwaarde zonder
premietoeslag conform artikel 26.
Dit inlegvel vervangt het huidige artikel 26, bewaar dit bij uw polisvoorwaarden.
26. Vaststelling schadevergoeding
26.1.
OVZ verzekeringen vergoedt:
26.1.1.

bij beschadiging van het motorrijtuig: de kosten van herstel tot ten hoogste de waarde
van het motorrijtuig terstond vóór de beschadiging onder aftrek van de waarde der restanten.

26.1.2.

bij totaal verlies:
26.1.2.1. Indien er sprake is van totaal verlies en de oorspronkelijke cataloguswaarde
van de auto niet hoger is dan € 50.000,- incl. BTW en de auto niet ouder is dan 10 jaar
dan wordt er gedurende de eerste 3 jaren na de aanschafdatum van de auto
de aanschafwaarde volgens de (originele) aankoopnota van een bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven autobedrijf vergoed. Indien er geen (originele)
aankoopnota zoals in de vorige zin bedoeld kan worden overlegd dan wordt de aanschafwaarde
gelijkgesteld aan 110% van de door een onafhankelijke expert te bepalen dagwaarde van de auto direct
voor de schadegebeurtenis. Gedurende de eerste 3 jaren na de aanschafdatum wordt geen afschrijving
toegepast op de aanschafwaarde. Na 3 jaar wordt de dagwaarde vergoed.
De vergoeding wordt verminderd met de waarde van de restanten.
26.1.2.2. Indien de oorspronkelijk cataloguswaarde hoger is dan € 50.000,- incl. BTW en/of de auto ouder is
dan 10 jaar dan geldt dezelfde waardevaststelling als bepaald in artikel 26.2.
De vergoeding wordt verminderd met de waarde van de restanten.
In geval van totaal verlies volgens artikel 26.3., de aldaar bedoelde cataloguswaarde onder aftrek van
de waarde van de restanten.

26.1.3.

26.2.

in geval van schade aan geluidsapparatuur alsmede aan de in de artikelen 23.4. en 23.5.
genoemde zaken: de kosten van herstel tot ten hoogste de waarde op het moment van de
schadegebeurtenis, ongeacht de ouderdom van de beschadigde zaak, onder aftrek van de
eventuele waarde van de restanten van het beschadigde.

Bij een uitgebreide cascoverzekering van een motorrijtuig, mits nieuw bij afgifte van het Nederlands
kentekenbewijs en in standaarduitvoering of –uitrusting waarvan de oorspronkelijke cataloguswaarde
hoger is dan € 50.000,- incl. BTW, wordt als waarde terstond voor, respectievelijk ten
tijde van het evenement aangenomen, indien de schade plaatsvindt te rekenen vanaf de datum van afgifte van het
Nederlands kentekenbewijs.
26.2.1.
26.2.2.

binnen 12 maanden: de dan geldende cataloguswaarde;
tussen 12 en 36 maanden: de dan geldende cataloguswaarde onder aftrek van de volgende
afschrijvingspercentages, ingaande de dertiende maand:
26.2.2.1. 1,5% per maand over maximaal de eerste € 10.000,- van deze cataloguswaarde;
26.2.2.2. 2% per maand over het meerdere.

Voor alle overige motorrijtuigen geldt als waarde de dagwaarde op het moment van de schadegebeurtenis.
26.3.

Indien de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de cataloguswaarde volgens art. 26.2.1., of de waarde na
vaste afschrijving volgens art. 26.2.2. heeft de verzekeringnemer recht op vergoeding op basis van totaal verlies.

Onder cataloguswaarde wordt in dit artikel verstaan de nieuwwaarde vermeerderd met de kosten van aflevering,
M.L.-behandeling en de verwijderingsbijdrage.

