Productkaart TVM Binnenvaartverzekering
Onderdeel Hoofdmotor uitgebreid

Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de TVM Binnenvaartverzekering, onderdeel Hoofdmotor
uitgebreid. Welke risico’s zijn verzekerd? Welke risico’s zijn 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 Binnenvaartverzekering, onderdeel Hoofdmotor uitgebreid?
Het onderdeel Hoofdmotor uitgebreid is een aanvulling op de dekking voor de motorinstallatie die u heeft op de
Binnenvaart cascoverzekering.
Op de Binnenvaart cascoverzekering vergoeden wij bij een schade aan de hoofdmotor of keerkoppeling een
percentage van het schadebedrag. Dit noemen wij het vergoedingspercentage. Dit is afhankelijk van de ouderdom,
het aantal draaiuren en het aantal omwentelingen per minuut. Op het onderdeel Hoofdmotor uitgebreid wordt het
resterende schadebedrag vergoed.
Voorbeeld:
De hoofdmotor is 12 jaar oud, heeft minder dan 2500 draaiuren per jaar en maakt minder dan 1000 omwentelingen
per minuut. Het schadebedrag is € 100.000.
Op het onderdeel Binnenvaart casco wordt volgens de polisvoorwaarden vergoed:
€ 100.000 (het schadebedrag) x 65% (het vergoedingspercentage) is € 65.000. Er is dus een bedrag van € 35.000
niet vergoed. Op het onderdeel Hoofdmotor uitgebreid wordt € 35.000 uitgekeerd.
In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met een eigen risico op de Binnenvaart cascoverzekering.

Wat is verzekerd?
Verzekerd zijn de schadeoorzaken zoals verzekerd op het onderdeel Binnenvaart casco. Bijvoorbeeld:

brand;

aanvaring;

eigen gebrek;

alle andere plotseling van buiten komende oorzaken.

Welk eigen risico geldt er?
Er geldt geen aanvullend eigen risico.

Wat is niet verzekerd?
Voor dit onderdeel gelden dezelfde uitsluitingen als op het onderdeel Binnenvaart casco. Bijvoorbeeld schade:
door normale slijtage;
bestaand uit of veroorzaakt door corrosie, cavitatie, osmose of elektrolytische werking;
door molest;
als gevolg van fraude;
die is ontstaan door ander gebruik van het verzekerde vaartuig dan wij met u zijn overeengekomen.

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten?
Nadat u schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons belangrijk dat wij
de oorzaak en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig is schakelen wij een expert in.
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Wat zijn uw verplichtingen?
Tijdens de looptijd van dit onderdeel moet u:
smeerolieanalyses laten uitvoeren op basis van een contract;
in elk geval eenmaal per jaar, volgens de richtlijnen van de dealer, inspectie aan de hoofdmotor uit laten
voeren door een machinefabriek;
de adviezen en/of voorgeschreven reparaties die voortvloeien uit de inspecties en analyses opvolgen en/of
laten uitvoeren binnen de gestelde termijnen.

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is afhankelijk van het totaal aantal kW van de hoofdmotoren van uw binnenvaartschip.

blad 2 van 2

