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Artikel 1 Waarop is deze Casco dekking van toepassing?

Artikel 5 Wanneer krijgt u een vervangende auto?

Deze Casco dekking is van toepassing voor schade aan het
motorvoertuig behorend bij uw leasecontract. Hieronder gebruiken
we steeds het woord ‘auto’ als we dat motorvoertuig bedoelen. Op
uw leasecontract staat of Casco dekking is inbegrepen in uw
leasecontract. Daarbij zijn we uitgegaan van de gegevens die u ons
heeft gegeven toen u het leasecontract afsloot. De Casco dekking
geldt ook als de auto total loss of gestolen is. In deze
voorwaarden staat wanneer er dekking, of geen dekking is.

Is vervangend vervoer inbegrepen in het leasecontract en duurt de
reparatie langer dan 24 uur? Dan heeft u recht op een
vervangende auto tijdens reparatie van uw auto. Kunt u door een
ongeluk niet meer verder rijden met deze auto? Dan krijgt u een
vervangende auto via onze alarmcentrale.

Let
op:
deze
voorwaarden
sluiten
aan
op
de
Verzekeringsvoorwaarden van MS Amlin, welke betrekking hebben
op de WA-verzekering van de auto.

De hoogte van het eigen risico per schadegeval treft u aan op het
leasecontract.

Artikel 6 Eigen risico

Artikel 7 Hulpverlenging
Artikel 2 Welke accessoires horen er bij uw auto?
Bij de auto hoort alles wat eraan vastzat toen hij nieuw van de
dealer kwam. De spullen hieronder horen niet bij de accessoires
die we verzekeren:
•
Zendapparatuur en ontvangstapparatuur. Bijvoorbeeld een
mobiele telefoon en carkit of scanners .
•
Draagbare apparaten die u ook buiten de auto kunt
gebruiken. Bijvoorbeeld radio’s, mp3-spelers, dvd-spelers of
tablets.
•
Draagbare navigatie die u ook buiten de auto kunt gebruiken.

Artikel 3 Welke schade is gedekt bij de Casco dekking?
Schade die ontstaat doordat:
•
Uw auto botst.
•
Uw auto in het water terecht komt.
•
Uw auto omslaat.
•
Uw auto van de weg raakt.
•
Uw auto schade krijgt door een andere gebeurtenis van
buitenaf
Let op: In alle situaties gaat u niet omlaag, of omhoog in de
bonusmalus tabel. Op verzoek verstrekken wij na inlevering een
overzicht van het schadeverleden.

Artikel 4 Wanneer komt de Casco schade niet voor vergoeding in
aanmerking?
Als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt
•
De schade is ontstaan terwijl de bestuurder van de auto meer
alcohol, drugs of medicijnen in het bloed of in de adem heeft
dan mag volgens de wet.
•
De bestuurder van de auto weigert mee te werken aan een
blaastest, bloedproef of urinetest om de hoeveelheid alcohol,
medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten.
Let op: gebeurde dit zonder dat u het wist of tegen uw wil en kon
u er niets aan doen? En kunt u dat aantonen? Dan komt de schade
wel voor vergoeding in aanmerking.
In de volgende situaties komt de schade ook niet voor vergoeding
in aanmerking:
•
Als u schade heeft doordat u de auto niet kon gebruiken. Of
niet goed kon gebruiken.
•
Als u schade heeft doordat uw auto in beslag is genomen.
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Uiteraard gaan wij ervan uit dat u géén gebruik hoeft te maken van
deze service. Mocht u onverhoopt toch hulp nodig hebben met uw
voertuig dan stelt het u vast gerust dat wij 24 uur per dag en 7
dagen per week voor u klaar staan in binnen- en buitenland. Met
één telefoontje wordt u door onze specialisten weer op weg
geholpen met uw eigen auto, of een vervangende auto indien
noodzakelijk.
Wat kunnen wij voor u doen?
Bij pech onderweg of bij schade:
•
(nood)Reparatie
•
Repatriëren, slepen of takelen van de auto, inclusief
eventuele aanhangwagen of caravan
•
Vervoer van uzelf, passagiers en bagage
•
Vervangende auto
Wat moet u doen als u hulp nodig heeft?
Bel het nummer wat aangegeven staat in het berijdersmapje. U
krijgt dan de Alcredis alarmcentrale aan de lijn. Die is 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar.

