
Clausuleblad bij Model VP AU-CI 2012-01 
 
Aanvullende bepalingen voor nieuwe verzekeringen of kentekenwijzigingen vanaf 17 mei 2014. 
 
Casco Inruilplus (schade aan de eigen auto) 
Beschadiging van de auto 
Aankoopwaarde 3 jaar 
1.1 Staat op uw polisblad dat u verzekerd bent voor Aankoopwaarde 3 jaar? En is de auto total loss? Of zijn de 
reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de dagwaarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de 
waarde van de restanten na de gebeurtenis? Dan vergoeden wij de schade als in het schema hierna. 
 

 Moment van de schade 
1e t/m 36e maand na 
aankoopdatum 

Na de 36e maand na 
aankoopdatum 

Vergoeding: de aankoopwaarde van de 
auto min de waarde van de 
restanten 

de dagwaarde van de auto 
min de waarde van de 
restanten 

U krijgt maximaal: de verkoopwaarde van de 
auto volgens de 
ANWB/BOVAG-koerslijst 
van de maand waarin u de 
auto kocht plus 20%, min 
de waarde van de restanten 

niet van toepassing 

 
Bij de bepaling van de waarde mogen wij een bedrag aftrekken voor eerdere beschadigingen die nog niet 
gerepareerd zijn. 
 
De berekening uit het schema van de vergoeding in de 1e t/m 36e maand na de aankoopdatum geldt alleen als 
u de aankoopwaarde kunt aantonen. Enkel een verklaring van één of meer getuigen is daarbij niet voldoende. 
Als u volgens ons de aankoopwaarde niet kunt aantonen, kijken wij naar: 
- de verkoopwaarde van de auto volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst van de maand waarin u de auto kocht 
min de waarde van de restanten; en 
- de dagwaarde van de auto min de waarden van de restanten. 
Wij vergoeden dan de hoogste van deze beide waarden. 
 
Diefstal van de auto 
Aankoopwaarde 3 jaar 
1.2 Staat op uw polisblad dat u verzekerd bent voor Aankoopwaarde 3 jaar? En wordt de auto gestolen? Dan 
vergoeden wij de schade als in het schema hierna. 
 

 Moment van de diefstal 
1e t/m 36e maand na 
aankoopdatum 

Na de 36e maand na 
aankoopdatum 

Vergoeding: de aankoopwaarde van de 
auto 

de dagwaarde van de auto 

U krijgt maximaal: de verkoopwaarde van de 
auto volgens de 
ANWB/BOVAG-koerslijst 
van de maand waarin u de 
auto kocht plus 20% 

niet van toepassing 

 
Bij de bepaling van de waarde mogen wij een bedrag aftrekken voor eerdere beschadigingen die nog niet 
gerepareerd zijn. 



 
De berekening uit het schema van de vergoeding in de 1e t/m 36e maand na de aankoopdatum geldt alleen als 
u de aankoopwaarde kunt aantonen. Enkel een verklaring van één of meer getuigen is daarbij niet voldoende. 
Als u volgens ons de aankoopwaarde niet kunt aantonen, kijken wij naar: 
- de verkoopwaarde van de auto volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst van de maand waarin u de auto kocht; en 
- de dagwaarde van de auto. 
Wij vergoeden dan de hoogste van deze beide waarden. 
 
Wanneer verandert uw premie? 
1.3 In het artikel ‘Hoe werkt de no-claimregeling’ kunt u lezen wat er met uw premie gebeurt als u op een 
andere trede van de no-claimladder terechtkomt. 
Daarnaast is de leeftijd van de regelmatige bestuurder bepalend voor de hoogte van de premie. Uw premie 
verandert zodra de regelmatige bestuurder in een andere leeftijdscategorie valt. 
De premie voor de dekking Pechhulp is afhankelijk van de ouderdom van uw auto. Uw premie verandert zodra 
uw auto in een andere ouderdomscategorie valt. 
De nieuwe premie geldt vanaf het nieuwe verzekeringsjaar. 


