Motorrijtuigverzekering:
De motorrijtuigverzekering dekt schade die met of aan het motorrijtuig wordt toegebracht. Onderscheid
wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig zelf, en de
(verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht met motorrijtuigen aan derden. De schade moet het
gevolg zijn van het gebruik van het motorrijtuig en zijn ontstaan aan personen en/of zaken die zich in of
op het motorrijtuig bevinden. Zaken die tot het motorrijtuig zelf behoren, vallen daar niet onder.
De dekking kan bestaan uit:
•
•
•
•

•

•

Casco / Allriskdekking: bij de normale cascodekking zijn in beginsel alle van buitenkomende onheilen
gedekt, waaronder (als belangrijkste) aanrijdingschade door eigen schuld.
Beperkte casco-dekking: bij de beperkte cascodekking zijn bepaalde met name genoemde schadeoorzaken gedekt (bijv. brand, diefstal, ruitbreuk, aanrijding met dieren en schade door overstroming).
WA-dekking: naast de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid worden ook de kosten vergoed voor
het wegslepen van de eigen auto na schade en het vervoer van passagiers.
Ongevallen Inzittenden-dekking (OI): de ongevallen inzittenden dekking zorgt voor een uitkering
indien een inzittende blijvend invalide wordt en/of overlijdt als gevolg van een ongeval. Veelal zijn per
rubriek (blijvende invaliditeit / overlijden) vaste bedragen verzekerd.
Schadeverzekering voor inzittenden (SVI): de schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade aan
en van de inzittenden (waaronder de bestuurder) van een motorrijtuig ongeacht de schuldvraag. Zowel
personenschade (letsel/dood) als schade aan zaken is gedekt tot maximaal het verzekerde bedrag per
gebeurtenis. De dekking geldt ook als de inzittenden zich in de onmiddellijke nabijheid van het
motorrijtuig bevinden, zoals bij het in- en uitstappen en tijdens het tanken.
Verhaalsrechtsbijstand: met een verhaalsrechtsbijstandsdekking bestaat recht op deskundige hulp als
een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak.

Aanhangwagenverzekering:
Een aanhangerverzekering kan worden afgesloten voor verschillende soorten aanhangers. Voor schade
aan derden is de aanhanger in principe verzekerd op de WA-dekking van het trekkende motorrijtuig of
op uw (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering. De aanhangwagenverzekering verzekert schade aan de
aanhanger zelf door bijvoorbeeld brand, een aanrijding of botsing of door het van de weg raken. Ook
diefstal van de aanhanger is meeverzekerd.

Wagenparkverzekering:
De motorrijtuigverzekering dekt schade die met of aan het motorrijtuig wordt toegebracht. Onderscheid
wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig zelf, en de
(verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht met motorrijtuigen aan derden. Vanaf circa vijf tot
tien motorrijtuigen is het interessant om een wagenparkverzekering af te sluiten. Het voordeel is dat u
een veel lagere premie betaalt dan als u alle motorrijtuigen afzonderlijk zou verzekeren.
Land- en werkmaterieelverzekering:
De land- en/of werkmaterieelverzekering dekt schade aan, of met alle soorten land- en werkmateriaal
veroorzaakt, zoals heftrucks, tractoren, aggregaten, compressoren etc. Afhankelijk van de ouderdom
van het bedrijfsmiddel en het gebruik kan de dekking bestaan uit een WA- of een WA/casco-verzekering.
Voor zelfrijdend materieel bestaat de verplichting aansprakelijkheid te verzekeren op basis van de WAM
(Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Vaak wordt een rubriekenpolis gebruikt waarmee
de volgende rubrieken verzekerd kunnen worden:

Aansprakelijkheidsdekking standaard: dit is een secundaire dekking voor aansprakelijkheid als gevolg
van het zogenaamde ‘werkrisico’. Deze dekking voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen
letselschade.
Aansprakelijkheidsdekking uitgebreid: voldoet wel aan de WAM-eisen en dekt ook letselschade.
Cascodekking: dekking tegen van buitenkomende onheilen, eventueel uit te breiden met schade als
gevolg van eigen gebrek.
Schade aan eigen zaken: subsidiaire dekking.

