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Algemene voorwaarden

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
De volgende begripsomschrijvingen zijn van
toepassing;
Eigenaar
BMW Financial Services Nederland B.V. (h.o.d.n.
Alphabet)
Klant
De klant is diegene die een contract is aangegaan
met de eigenaar van het motorrijtuig om het
motorrijtuig in te zetten en/of te berijden.
Bestuurder
De persoon die op het moment van de gebeurtenis verantwoordelijk is voor het motorrijtuig en
deze berijdt.
Betrokkenen
Personen die zich ten tijde van de gebeurtenis in
het motorrijtuig bevonden.

Artikel 2
Geldigheidsgebied
De dekking/service geldt voor gebeurtenissen in
de landen die zijn vermeld op het internationale
verzekeringsbewijs (groene kaart) en voor
gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het
vervoer van het motorrijtuig in die landen, tenzij
het land op de groene kaart is doorgehaald.
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Motorrijtuigen
Personenauto’s, motoren, bestelauto’s (waaronder besteltrekkers) en vrachtauto’s.
Vrachtauto
Voertuigen met een terreingewicht > 3.500 kg.
Hiervoor is minimaal een rijbewijs categorie C
vereist.
Groene Kaart
Internationaal verzekeringsbewijs, deze wordt
verstrekt door de WA-verzekeraar.
Interieurschade
Schade aan de binnenkant van het motorrijtuig.

Artikel 3
Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn op de dekking/
service van toepassing, voor zover daarvan niet
uitdrukkelijk wordt afgeweken. Er is geen dekking/
service indien:
Geen rijbevoegdheid
De bestuurder van het motorrijtuig:
- Niet in het bezit is van een geldig en voor het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs
- Op grond van een ontzegging of een vonnis niet
tot het besturen van het motorrijtuig bevoegd is
Opzet of roekeloosheid
Iemand die bij de uitkering belang heeft wie
de schade met opzet of door roekeloosheid
veroorzaakt.
Verhuur, andere gebruiksdoeleinden e.d.
Het motorrijtuig wordt gebruikt voor:
- Verhuur
- Vervoer van personen tegen betaling, tenzij het
vervoer niet beroeps - of bedrijfsmatig
plaatsvindt en de betaling uitsluitend een
tegemoetkoming in de kosten betreft
Wedstrijden e.d.
Met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan:
- Een snelheidswedstrijd of -rit
- Een behendigheid - of regelmatigheidwedstrijd of -rit, die niet geheel binnen Nederland
plaatsvindt
Molest
De schade is veroorzaakt door of ontstaan uit
een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. De
begripsomschrijvingen van molest zijn door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage gedeponeerd.

Alcohol en drugs
- De schade ontstaan is terwijl de bestuurder van
het motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerd, dat het besturen
van het motorrijtuig hem door de wet of
overheid is of zou zijn verboden
- Als de bestuurder zijn medewerking aan een
ademtest, urinetest of bloedproef weigert
Misdrijf
De schade welke in verband gebracht wordt met
het door de bestuurder plegen van of deelnemen
aan een misdrijf of poging daartoe.
Andere dekking/service/regeling/aanspraak
Schade aan enig belang ten behoeve waarvan
een garantieregeling van kracht is of een speciale
verzekering is gesloten, ongeacht op welk tijdstip,
en - indien onderhavige dekking/service niet
zou hebben bestaan - aanspraak zou kunnen
worden gemaakt op een uitkering van de andere
verzekering dan wel op enige wet, voorziening of
aanspraak uit anderen hoofde.
Bedrijfsschade, waardevermindering en in
beslagneming
- De schade voortvloeit uit of niet naar behoren
kunnen gebruiken van het motorrijtuig
- Bestaat uit vermindering van de verkoopwaarde
ondanks herstel
- Verband houdt met inbeslagneming van het
motorrijtuig
Deze uitsluitingen gelden niet voor de bestuurder/
klant van het voertuig, indien hij aantoont dat de
desbetreffende omstandigheid zich buiten zijn
weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat
hem redelijkerwijs niets valt te verwijten.

Atoomkernreacties
De schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.
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Artikel 4
Verplichtingen in geval van schade en
verval van rechten
Zodra bestuurder/klant op de hoogte is of behoort
te zijn van een schade aan zijn of haar voertuig is
hij verplicht:
Schademeldingsplicht
- De gebeurtenis binnen 24 uur aan Alphabet te
melden
- In geval van diefstal van, braak aan of poging
daartoe, oplichting met, verduistering van
of joyriding met het motorrijtuig, daarvan
tevens aangifte te doen bij de politie of justitie.
Alphabet zal de gegevens van het gestolen
motorrijtuig aan te melden bij het Vermiste
Objecten Register ten behoeve van het
terugvinden van het motorrijtuig
Schade-informatieplicht
Binnen redelijke termijn aan Alphabet alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen, die
voor Alphabet van belang zijn.

Artikel 5
Fraude
Alphabet accepteert geen enkele vorm van fraude
en spant zich in om fraude te voorkomen en te
bestrijden. In geval van fraude handelt Alphabet
als volgt;
- Alphabet zal de kosten met betrekking tot de
schade doorbelasten aan de klant
- Alphabet zal aangifte doen bij de politie
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Medewerkingsplicht
Zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van Alphabet zou kunnen
benadelen
Verval van rechten
Aan de dekking/service kunnen geen rechten
worden ontleend indien één of meer van
genoemde verplichtingen in geval van schade
niet is nagekomen en daardoor de belangen van
Alphabet zijn geschaad In ieder geval vervalt elk
recht uit hoofde van deze dekkingservice indien
één of meer van genoemde verplichtingen in geval
van schade niet is nagekomen met het opzet
Alphabet te misleiden, tenzij deze misleiding het
verval van recht op uitkering niet rechtvaardigt.

Artikel 6
Wijziging van vergoeding en/of voorwaarden
De voorwaarden van de cascodekking zijn
opgesteld door Leasemaatschappij en kunnen
worden gewijzigd. Alleen wijzigingen die de
reikwijdte van de dekking niet aantasten en

wijzigingen op grond van wet- en regelgeving
zijn gedurende de Leaseperiode toegestaan.
Leasemaatschappij zal U schriftelijk in kennis
stellen van een wijziging.

Artikel 7
Einde van de dekking/service
De einde van de dekking/service wordt ingezet;
- Zodra Alphabet heeft opgehouden belang te
hebben bij het motorrijtuig en dientengevolge
bij de desbetreffende dekking/service

- Zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het
buitenland gestald gaat worden of een
buitenlands kenteken gaat voeren
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Algemene voorwaarden
De dekking voor schade aan het
eigen motorrijtuig, ook als die
door eigen schuld ontstaan is.
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Artikel 1
Omvang van de dekking
Dekking van de materiële schade aan of verlies
van het motorrijtuig (of delen daarvan) in de
landen die vernoemd staan op het Internationale
Motorrijtuigen-verzekeringsbewijs (groene kaart).
1.1 Gedekte gebeurtenis
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte
gebeurtenis die;
- ten opzichte van het motorrijtuig van buitenaf
op de zaken inwerkt of
- een gevolg is van eigen gebrek van/aan de
overige gedekte zaken

1.2 Niet gedekte gebeurtenissen
- Interieurschade tenzij veroorzaakt door inbraak
of diefstal van het motorrijtuig
- Goederen die in het motorrijtuig waren ten tijde
van schade, inbraak of diefstal van de auto
- Schade aan of verlies van het motorrijtuig door
diefstal of joyriding door onzorgvuldig handelen
van de bestuurder of de laatste gebruiker
(bv: als het motorrijtuig niet is afgesloten, de
sleutels nog in uw auto lagen of ergens anders
onbeheerd zijn achtergelaten)
- Diefstal van of schade aan
radardetectieapparatuur, mobiele en/of
autotelefoons, mobilofoons,
- 27 mc-installaties of semafoons
- Bij verlies of vervanging van de autosleutel mits
bij woninginbraak of afgifte onder dwang

Artikel 2
Wat is extra gedekt? En wat niet?
2.1 Berging/bewaking/vervoer
In geval van een gedekte schade aan het
motorrijtuig zijn de volgende gebeurtenissen ook
gedekt:
- Noodzakelijke bewaking/stalling in overleg met
Alphabet
- Berging van en vervoer naar de dichtstbijzijnde
reparateur als de bestuurder niet meer in staat
is om te rijden

Beschadiging of verlies van het motorrijtuig
gedurende de tijd dat het motorrijtuig werd
vervoerd door een veerboot, trein of andere
vervoersonderneming in of tussen de landen
die benoemd zijn op het Internationale
Motorrijtuigenverzekeringsbewijs
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Artikel 3
Hoe wordt de schade vastgesteld?
Alphabet kan op twee manieren laten vaststellen
hoe groot de schade is;
- De reparateur, die door Alphabet ingezet wordt,
bepaalt hoe groot de schade is. Als het nodig is,
overlegt Alphabet met de bestuurder/klant
- Een expert stelt de grootte van de schade vast

Bij vaststelling van de waarde onmiddellijk
vóór de gebeurtenis wordt uitgegaan van de
dagwaarde. Indien de boekwaarde hoger is dan
de dagwaarde, zal de boekwaarde uitgangspunt
zijn bij de schadeafwikkeling.

De omvang van de schade wordt vastgesteld op;
- Het bedrag van de herstelkosten of
- Het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór
en onmiddellijk ná de gebeurtenis indien;
- herstel niet mogelijk is en/of
- het bedrag van de herstelkosten hoger is
dan dit verschil

Artikel 4
Totaal verlies
In geval van totaal verlies van het motorrijtuig door
diefstal, joyriding, oplichting of verduistering zal
Alphabet het motorrijtuig direct aanmelden bij het
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.
4.1 Terugvinden van het motorrijtuig
Bij diefstal, joyriding, oplichting of verduistering
bedraagt de wachttijd 30 dagen, na datum
diefstal. In deze periode kan het motorrijtuig nog
worden teruggevonden. Mocht de auto binnen
30 dagen worden teruggevonden wordt het
motorrijtuig weer ingezet bij de bestuurder/klant.
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4.2 Kentekenbewijs/sleutels
In geval van totaal verlies van het motorrijtuig;
- Door diefstal, joyriding, oplichting of
verduistering; en/of
- In technische zin;
is de bestuurder/klant verplicht om het
kentekenbewijs (alle delen) en alle bijbehorende
sleutels (inclusief andere zaken die zijn bestemd
voor het bedienen van sloten en/of starten van het
motorrijtuig) aan Alphabet over te dragen.

Artikel 5
Eigen bijdrage
Voor elke cascoschade geldt een standaard
eigen bijdrage. Hierbij kan worden gekozen uit de
volgende bedragen: EUR 450,00; EUR 225,00.
De verhoging zoals beschreven in artikel 7.4 van
de Aanvullende Voorwaarden is afhankelijk van de
standaard eigen bijdrage: bij een standaard eigen
bijdrage van EUR 450,00 wordt verhoogd naar
EUR 750,00; bij een standaard eigen bijdrage van
EUR 225,00 wordt verhoogd naar EUR 375,00.
5.1 Uitzonderingen verhoging
Onderstaande schades leiden niet tot verhoging
van het standaard eigen bijdrage volgens de
staffel;
- Ruitbreuk (met uitzondering van
panoramadaken)
- Inbraak- en diefstalschaden
- (mits een proces-verbaal is opgemaakt)
- Vandalisme schaden
- (mits een proces-verbaal is opgemaakt)
- Aanrijding met dieren
- Stormschade inclusief hagelschade
- Brandschade

5.2 Ruitschade
Bij vervanging van een beschadigde voorruit
wordt het standaard eigen risico verlaagd met
EUR 68,-. Bij ruitreparatie is geen eigen risico van
toepassing. Dit geldt alleen indien de vervanging
en/of reparatie plaatsvindt bij een door Alphabet
geselecteerde partij.
5.3 Waarborgfonds Motorverkeer
Het Waarborgfonds Motorverkeer hanteert
een eigen risico van EUR 250,00 per
schadegeval. Indien de schade is verhaald op
het Waarborgfonds Motorverkeer wordt de eigen
bijdrage met EUR 135,00 verlaagd. Het verschil
komt voor rekening van de klant. De schade wordt
als een verhaalde schade geregistreerd.

Schades met bovengenoemde oorzaken worden
wel meegeteld voor de vaststelling van het totale
aantal schades per 12 maanden.

Artikel 6
Aanvullende bepalingen
6.1 Beveiligingseisen
Alphabet kan specifieke aanvullende
beveiligingseisen stellen voor bepaalde
motorrijtuigen en deze kosten zullen voor rekening
van bestuurder/klant komen.
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