Infofiche J&T Autolease / Casco dekking

Wat is casco dekking of “waarborg provisie eigen schade”?


De waarborg provisie eigen schade of casco dekking betreft de dekking van de materiële schade aan het
verzekerde voertuig ingevolge een gewaarborgd ongeval. Materiële schade omvat naast voertuigschade
ook schade met betrekking tot de hieronder vermelde elementen.
1.

2.

3.

4.
5.

Brand
Hieronder valt schade door brand, maar eveneens ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding,
kortsluiting, verbranding zonder vlammen. Schade door bijtende stoffen of voorwerpen valt
hier evenwel niet onder.
Glasbraak
Dit betreft de beschadiging of het breken van voor-, zij- en achterruiten met inbegrip van het
doorzichtige gedeelte van het dak. Er dient geen vrijstelling betaald te worden als de
herstelling door Touring Glass of Autoglass Clinic wordt uitgevoerd. Spiegels, lichten en
mistlichten vallen niet onder deze paragraaf.
Natuurkrachten
Schade door natuurkrachten omvat schade door hagel en storm met een windsnelheid vanaf
80 km/u), maar ook overstroming, vallende stenen, grondverschuiving, sneeuw- of ijsdruk,
lawine of enig andere natuurkracht van grotere omvang.
Aanrijding met dieren
Een onvoorziene aanrijding met dieren waarbij het een botsing tegen de buitenkant van het
voertuig betreft.
Diefstal
Hier gaat het om de verdwijning of beschadiging als gevolg van een (poging tot) diefstal,
maar ook de kosten voor vervanging van sloten en/of verandering van codes van het
antidiefstalsysteem in geval van diefstal van sleutel(s) en/of afstandsbediening.
Bij een (poging tot) diefstal zijn er evenwel een aantal uitsluitingen, die niet gedekt zijn.

- Indien het feit gepleegd is door personen die bij u inwonen
-

6.

Indien het feit gepleegd is door aangestelden van de huurder
Indien de gebeurtenis overkomen is terwijl het voertuig onbemand is én de noodzakelijke
maatregelen niet genomen zijn, zoals
 deuren en/of bagageruimte zijn niet vergrendeld
 ruiten, kap of schuifdak zijn niet gesloten
 sleutels en/of uitschakeling mechanisme van het antidiefstal- systeem zijn in of op het
voertuig gebleven
 bij het niet inleveren van de volledige sleutelset
 gebrek aan of niet-inschakeling van het vereiste antidiefstal-systeem, behalve indien
het voertuig zich in een slotvaste, individuele garage bevond en er in de garage is
ingebroken
 Bij gebrek aan klachtneerlegging (PV) bij de lokale politie
Voertuigschade
Schade veroorzaakt door een ongeval, maar ook door het vervoer van het voertuig, inclusief
laden en lossen, vandalisme of kwaad opzet.
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Wat wordt er nog gedekt ?


Mits voorlegging van bewijsstukken, worden de onderstaande kosten eveneens vergoed :
1.
Blussingskosten en reinigingskosten van het wegdek
2.
Kosten voor de noodzakelijke sleping
3.
Kosten van voorlopige of noodherstelling om het voertuig rijklaar te maken
4.
Kosten voor het reinigen van de binnenbekleding ingevolge het dringend en kosteloos vervoer
van een zieke of gewonde
5.
Kosten van verplichte herkeuring na herstelling

Wat valt er niet onder de casco dekking ?








Schade aan banden als er geen andere schade is ingevolge hetzelfde ongeval.
Schade aan delen van het voertuig als gevolg van al dan niet normale slijtage, een constructiefout, een
montagefout, een gebrek in het materiaal of klaarblijkelijk slecht onderhoud.
Schade die is ontstaan door overbelasting van het voertuig
Schade ontstaan door vervoerde dieren, koopwaar en voorwerpen, inclusief het laden en lossen ervan.
Schade ontstaan bij onderverhuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J&T Autolease.
Een geval waarbij geen aangifte gedaan is van het schadegeval.
De schade aan de bagage.

Op wie heeft deze waarborg betrekking ?


De huurder, de bestuurder, de inzittenden, niet de personen aan wie het voertuig is toevertrouwd om
eraan te werken.

Het dekkingsgebied




Alle landen waar dekking wordt verleend in het kader van de groene kaart, met uitzondering van
Albanië, Israël, Iran, Moldavië, Macedonië, de Republiek Montenegro, Wit-Rusland, en Oekraïne.
Cyprus: enkel geldig in de geografische delen van Cyprus die worden bestuurd door de regering van de
Republiek Cyprus.
Servië: enkel geldig in de geografische delen van Servië die onder de controle vallen van de regering
van Servië.
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Totaal verlies


We spreken over een totaal verlies in de volgende gevallen :
o De schade is technisch niet meer herstelbaar
o De herstellingskosten overschrijden de werkelijke waarde. Hier hebben we het over een
economisch totaal verlies
o Bij diefstal, indien het voertuig niet terug gevonden wordt binnen de 30 dagen

Enkele uitsluitingen











De schade die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde voertuig aan snelheids-, regelmatigheidsof behendigheidsritten of –wedstrijden
De schade voortvloeiend uit collectieve gewelddaden (oorlog, burgeroorlog, militaire gewelddaden met
collectieve drijfveer, opeising of bezetting) met uitzondering van terrorisme
De schade die wordt vergoed overeenkomstig de wetgeving inzake kernrisico’s
Schade door grove schuld van de verzekerde
- Aangetoonde alcoholintoxicatie, dronkenschap of gelijkaardig (drugs etc.)
- Deelname aan weddenschappen of uitdagingen
- Niet-naleving van de reglementering op de technische controle
Schade voortvloeiend uit zelfmoord of een poging tot zelfmoord
Schade wanneer de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden om een voertuig te besturen, geen
geldig permanent rijbewijs heeft, medisch ongeschikt verklaard is, …
Schade veroorzaakt tijdens rijopleiding of het gebruik van het voertuig als taxi
Schade indien de bestuurder niet meester was van zijn daden, zoals bij voorbeeld telefoneren tijdens het
rijden
Schade ontstaan door het rijden op niet berijdbare wegen.
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