Uittreksel Landmaterieel verzekering 2019

Algemeen

Uitsluitingen

Verzekerden
Wacker Neuson B.V. en/of andere belanghebbenden,
gene uitgezonderd

Uitgesloten is onder meer schade veroorzaakt door/aan:
- atoomkernreacties
- oorlogsrisico’s
- schade uitsluitend en alleen aan de luchtbanden en rupsen
- verwijtbaar slecht onderhoud en normale slijtage
- opzet/roekeloosheid van verzekerde/huurder
- schade aan derden door iemand die zonder toestemming
(van de daartoe gemachtigden) het object bediende
- schade aan de lading of last van het verzekerde object en
schade
aan
het
verzekerde
object
gekoppelde
aanhangwagens
- dood/lichamelijk letsel van de bestuurder
- kabel, buizen- en/of leidingschade, regiefouten en de
gevolgschade hiervan

Polisnummer
C0100085738
Makelaar
Aon Risk Solutions te Rotterdam
Verzekerd object
Onder verzekerd object wordt verstaan het verhuurde object
Verzekerde waarde
Casco
Waarde conform polis
WA/WAM (uitsluitend t.a.v. WAM-plichtige objecten)
EUR 2.500.000,00
aansprakelijkheid uitgebreid (incluis
WAM)
EUR
125.000,00
schade aan eigen zaken

Eigen risico
Casco
Het eigen risico bedraagt, per gebeurtenis:
Waarde tot EUR 1.250,00
Waarde vanaf EUR 1.250,00

EUR
EUR

Dekkingsgebied
Deze verzekering is van kracht gedurende de verhuurperiode in
Nederland.

Diefstal en vermissing
Waarde tot EUR 15.000,00
Waarde vanaf EUR 15.000,00

EUR 1.250,00
EUR 2.000,00

Dekking

Verduistering
Waarde tot EUR 15.000,00
Waarde vanaf EUR 15.000,00

EUR 2.500,00
EUR 4.500,00

Casco
Uitgebreide dekking voor schade aan het verzekerde object
door verlies en beschadiging als gevolg van enig van buiten
aankomend onheil, inclusief diefstal, vermissing en
verduistering en inclusief eigen gebrek echter ten aanzien van
eigen gebrek uitsluitend indien het verzekerd object niet ouder
dan vijf jaar is (zowel de gevolgen van eigen gebrek als het
gebrek zelf).
WA/WAM (uitsluitend m.b.t. WAM-plichtige objecten)
- uitgebreide dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan
personen en zaken van derden veroorzaakt door het
verzekerde object en de zich daarop bevindende lading of
last evenals door de daaraan gekoppelde aanhangwagens
of andere objecten
- de verzekerden worden ten opzicht van elkaar als derden
beschouwd
- de WA/WAM-dekking voldoet aan de eisen van de WAM
Schade aan eigen zaken
Secundaire dekking voor met het verzekerde object
toegebrachte schade aan zaken, toebehorende aan de
verzekerde/gebruiker zelf.

250,00
500,00

Aansprakelijkheid
Het eigen risico bedraagt EUR 500,00 per gebeurtenis behalve
in geval van personenschade.
Schade aan eigen zaken
Het eigen risico bedraagt EUR 500,00 per gebeurtenis.
Verhaalsrecht
Verzekeraars zullen de schade niet verhalen op:
- de verzekerde of gebruiker te goeder trouw
- de werkgever tenzij er sprake is van grove schuld van
degene die de schade heeft veroorzaakt.

Dit is een uittreksel van de polis en de voorwaarden CL050-01
Landmateriaalverzekering.

Aan dit uittreksel kunnen geen rechten worden ontleend. Te
allen tijde geldt de tekst van de originele polis met bijbehorende
polisvoorwaarden.

