Productkaart TVM vrachtautoverzekering

rubrieken Casco, Casco Laad/losmaterieel, Auto-elektronica, Extra bedrijfskosten,
Chauffeursbagage
Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM vrachtautoverzekering rubriek casco. Wat is
verzekerd? Wat is niet verzekerd? Wat mag u van TVM verwachten? Wat zijn uw verplichtingen? Welke
factoren hebben invloed op de premie?
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte
en vereenvoudigde versie van de informatie uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk
leidend. Aan de inhoud van deze productkaart kunt u daarom geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden. Daarin staat informatie over de dekking, de premie en eventuele uitsluitingen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat is de TVM vrachtautoverzekering casco?
Stel uw vrachtauto raakt beschadigd bijvoorbeeld door een aanrijding. Met de TVM vrachtautoverzekering rubriek
casco heeft u hiervoor dekking.

Wat is verzekerd?
Voor schade aan uw eigen vrachtauto kunt u een branddekking, een brand-diefstaldekking, een beperkt
cascodekking of een volledig cascodekking afsluiten.
Brand of brand-/diefstaldekking
Uw vrachtauto is verzekerd voor schade door bijvoorbeeld:

brand, explosie, kortsluiting

diefstal, (in-)braak
Beperkt cascodekking
Uw vrachtauto is verzekerd voor schade door bijvoorbeeld:

brand, storm en natuurgeweld

botsing met loslopende dieren

bliksem, inbraak en joyriding

vandalisme
Volledig cascodekking
Uw vrachtauto is verzekerd voor schade door alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. U
bent ook verzekerd voor de schade die wordt gedekt onder de beperkt cascodekking.
Casco laad-/losmaterieel
U kunt schade aan uw laad-/losmaterieel meeverzekeren. Uw laad-/losmaterieel is verzekerd voor schade door
alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.
Auto-elektronica
U kunt schade aan uw auto-elektronica meeverzekeren. Uw auto-elektronica is verzekerd voor schade door alle
plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf.
Extra bedrijfskosten
Het kan zijn dat u door een casco schade uw vrachtauto niet kunt gebruiken. Deze schade kunt u onder de
rubriek extra bedrijfskosten meeverzekeren. Per werkdag wordt een bedrag vergoed. Er is dekking voor schade:

door diefstal

door totaal verlies

tijdens reparatie van de vrachtauto, als gevolg van een schade
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Chauffeursbagage
In geval van een casco schade is er onder deze rubriek dekking voor schade aan de persoonlijke spullen van de
chauffeur.

Welke schade is verzekerd?
Verzekerd is de schade aan uw vrachtauto.
Meeverzekerd kan worden de schade:

aan uw laad-/losmaterieel

aan uw auto-elektonica

van extra bedrijfskosten

aan chauffeursbagage

Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Europa, Turkije, Israël, Tunesië en Marokko.
Het is mogelijk om het verzekeringsgebied te beperken tot:

Nederland

Benelux

Benelux + Duitsland

Wat is het eigen risico?
Bij de rubriek brand/diefstal heeft u een eigen risico van:

€ 500
Bij de rubriek beperkt casco heeft u een algemeen eigen risico van:

€ 500
Bij de rubriek volledig casco heeft u een eigen risico van:

€ 1.250
Bij de rubriek casco laad-/losmaterieel heeft u een eigen risico van:

€ 500
Bij de rubriek auto-elektronica heeft u een eigen risico van:

€ 250
Bij de rubriek extra bedrijfskosten heeft u een wachttijd van:

2 dagen
Voor de rubriek chauffeursbagage is het eigen risico afhankelijk van de verzekerde som.

Wat is niet verzekerd?
Algemeen is onder andere uitgesloten schade:

die is veroorzaakt door een bestuurder die geen toestemming had om gebruik te maken van uw vrachtauto

die opzettelijk is veroorzaakt

waarbij is gefraudeerd

veroorzaakt door deelname aan wedstrijden

terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft

als u de vrachtauto gebruikt voor rijlessen

als u de vrachtauto gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling

als gevolg van het gebruik van alcohol, geneesmiddelen en verdovende middelen
Onder de rubriek casco is onder andere uitgesloten:

schade als deze uitsluitend de autobanden betreft

slijtage en onjuist gebruik

het minder waard worden van uw vrachtauto na herstel van een schade
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Onder de rubriek casco laad-/losmaterieel is onder andere uitgesloten:

onvoldoende onderhoud

slijtage

gevolgschade door niet kunnen gebruiken van het verzekerde materieel
Onder de rubriek auto-elektronica is onder andere uitgesloten:

slijtage

onvoldoende onderhoud

onvoldoende zorg om schade te voorkomen aan uitneembare apparatuur
Onder de rubriek chauffeursbagage is onder andere uitgesloten:

diefstal als er niet is ingebroken

Welke schade wordt vergoed?
Wij vergoeden de kosten die nodig zijn om uw vrachtauto te herstellen.
Het kan zijn dat uw vrachtauto totaal verloren is. Dat is het geval als:

de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van de vrachtauto

de herstelkosten hoger zijn dan 2/3 van de waarde van uw vrachtauto

uw vrachtauto is gestolen.
Wij vergoeden dan de waarde van de vrachtauto.
Elektronica
De vergoeding voor elektronica bedraagt maximaal € 500. Met elektronica bedoelen wij onder andere:

autoradio

autotelefoon

vast ingebouwde navigatie apparatuur
Onder de rubriek casco laad-/losmaterieel wordt vergoed:

de schade aan het materieel
Onder de rubriek auto-elektronica wordt vergoed:

de herstelkosten
Onder de rubriek chauffeursbagage wordt vergoed:

beschadiging van de bagage

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten?
Nadat u de schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons belangrijk
dat wij het ontstaan en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig is schakelen wij een
expert in.

Wat zijn uw verplichtingen?








u geeft aan ons volledige en juiste informatie
u laat het ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk hierbij aan een adreswijziging of verandering in uw bedrijfssituatie
u betaalt op tijd de premie
u doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken
in geval van schade meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons en stuurt de door u ontvangen informatie direct
door naar ons
voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen verklaringen en
dergelijke af die de belangen van u en ons kunnen benadelen
indien nodig doet u aangifte bij politie
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Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is afhankelijk van:

de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw vrachtauto

solo of combinatie

het verzekeringsgebied

het gekozen eigen risico

hoeveel schadevrije jaren u heeft

de dekking die u kiest
Rubriek casco laad-/losmaterieel de premie is afhankelijk van:

de oorspronkelijke cataloguswaarde
Rubriek auto-elektronica de premie is afhankelijk van:

de nieuwwaarde
Rubriek extra-bedrijfkosten de premie is afhankelijk van:

de gekozen daguitkering
Rubriek chauffeursbagage de premie is afhankelijk van:

het gekozen verzekerde bedrag

Welke korting geldt er in verband met het schadeverloop?
Op de rubriek casco is een korting mogelijk die afhankelijk is van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden.
Rijdt u een jaar zonder schade dan wordt uw korting hoger. Heeft u in een jaar wel een schade dan wordt uw
korting lager. Maximaal kan er een korting van 50% worden behaald.

Disclaimer
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte en vereenvoudigde
informatie uit de Polisvoorwaarden. De Polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.
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