Verschillenkaart: Verzekering Budgio Schade Inzittenden
Verschillen tussen voorwaarden:
IVS 06-1 en IV WA 2018-01 // IV WA-CB 2018-01 // IV WA-CC 2018-01
Let op:
Voorheen was er een apart voorwaardenmodel IVS 06-1, waarin alleen de dekking Schade Inzittenden was
omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking Schade Inzittenden opgenomen in de modellen met de
hoofddekkingen WA en Casco (IV WA 2018-01, IV WA-CB 2018-01 en IV WA-CC 2018-01). In deze verschillenkaart
beschrijven we alleen het verschil in de dekking Schade Inzittenden.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Geldigheidsgebied

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit
Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen
aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit
de geldige landen van de Groene Kaart.

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië,
Egypte, Libanon en Syrië.

Inkomen uit
zwart werken

Wij houden bij het vaststellen van het verlies
aan inkomen geen rekening meer met
inkomen uit het verleden dat fiscaal niet
verantwoord is, de zogenaamde zwarte
verdiensten.

Hebt u inkomen uit zwart werken? Dan houden wij
daar geen rekening mee bij het vaststellen van uw
schade (in dit geval het verlies aan inkomen).

AOV-uitkering

Wij houden bij het vaststellen van het verlies
aan inkomen nu rekening met uitkeringen uit
een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Wij verrekenen geen uitkeringen uit een ‘vaste
lasten AOV’.

Hebt of krijgt u een AOV-uitkering die uw verlies aan
inkomen al gedeeltelijk opvangt? Dan verrekenen
wij die bij het vaststellen van uw schade (verlies aan
inkomen). Wij verrekenen geen uitkeringen uit een
‘vaste lasten AOV’.
Deze verrekening is een beperking van de dekking.
Een AOV-uitkering vergoedt al een deel van het
verlies aan inkomen. De Schade In-/Opzittendenverzekering zorgt voor het aanvullende deel.

Arbeidsdeskundige
begeleiding

Wij hebben in de voorwaarden bepalingen
opgenomen dat een verzekerde meewerkt
aan mogelijke oplossingen in de sfeer van
aanpassing van werk of een andere functie.

Hebt u lichamelijk letsel? En heeft dat gevolgen voor
uw werk (en daarmee uw inkomen)? Dan kunnen
wij een arbeidsdeskundige inschakelen. Die
bespreekt met u mogelijke oplossingen in de sfeer
van aanpassing van werk of een andere functie.

Kosten van een
belangenbehartiger

Voor de kosten van een belangenbehartiger
die u inschakelt geldt nu een maximum. Wij
vergoeden:
˗ het uurtarief inclusief kantoorkosten tot
maximaal 1/900 deel van het ‘algemene
bezoldigingsmaximum’ volgens de Wet
normering topinkomens; en
˗ de BTW die hierover verschuldigd is.
Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal
10% van het door ons vastgestelde
schadebedrag.

Schakelt u een belangenbehartiger in? Dan
vergoeden wij die kosten tot een maximum. Een
belangenbehartiger zal veelal vooraf de
polisvoorwaarden lezen. Maar het is raadzaam om
hem hierop sowieso te wijzen. Zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.

Onderwerp

Wijziging in uw voorwaarden

Wat betekent dit voor u?

Schade aan
zaken/spullen

In de vorige voorwaarden stond niet duidelijk
omschreven hoe wij schade aan uw spullen
vergoeden. We hadden ook geen nieuwwaarderegeling. In principe gingen we uit van
dagwaarde.

Hebt u schade aan uw spullen? Dan is nu
duidelijker(er) omschreven hoe wij die schade
vergoeden. Wij vergoeden niet per definitie de
dagwaarde. Ook vergoeding op basis van
nieuwwaarde is mogelijk.

Schade aan uw spullen laten wij herstellen of
wij vergoeden de herstelkosten. Of wij
vervangen uw spullen. Is dat niet mogelijk,
dan krijgt u een vergoeding in geld.
Wij vergoeden de nieuwwaarde. Zijn uw
spullen minder waard dan 40% van de
nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de
dagwaarde.
Uitsluitingen
Wedstrijden of
bijzondere
evenementen

U bent niet verzekerd:
˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit
(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in
wedstrijdverband is;
˗ tijdens evenementen waarbij het door de
afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink
door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange
aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run
en de Arctic Challenge.

De uitsluiting voor snelheidsritten en
snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U
bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als
er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet
tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en
de Arctic Challenge.

