
POLIS MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

Assurantieadviseur Intramediair B.V.
                   Postbus 5009
                   5201 GA  'S-HERTOGENBOSCH

Agentnummer        80953 TG

Verzekeringnemer   Parkflyrent Schiphol B.V.
                   Operettelaan 723
                   3543 BR  UTRECHT

Reden afgifte      Nieuwe verzekering

Produkt            Personenauto

Contractgegevens   Polisnummer                  MR203987
                   Begindatum                   15-05-2017
                   Wijzigingsdatum              15-05-2017
                   Hoofdpremievervaldatum       15-05-2018
                   Einddatum                    15-05-2018
                   Premietermijn                1 maand(en)

Motorrijtuig       Merk, Model en Type     : Diversen verhuurde MR van ParkFlyRent
                   Kenteken                :
                   Meldcode                : ----
                   Gebruik                 : Verhuur

                   Bonus/malus trede       : 0
                   Bonus/maluspercentage   : 0,00 %
                   Schadevrije jaren       : 0 (huidig aantal zuivere schadevrije jaren)
                   Eigen risico(bep.)Casco : EUR    1.000,00  per gebeurtenis

                   Het verzekerd bedrag voor de (beperkt) casco dekking is excl.  B.T.W.                         3

Dekking            De verzekerde bedragen en eigen risico´s gelden per gebeurtenis

                   Personenauto WA
                   Verzekerd bedrag voor schade aan zaken      EUR     1.220.000
                   Verzekerd bedrag voor schade aan personen   EUR     6.070.000                                          voor sc
                   Termijnpremie                               EUR          -,-

                   Personenauto casco
                   Termijnpremie                               EUR          -,-

Conditie(s)        Van toepassing zijn:
                   - Algemene polisvoorwaarden dV AP 0112
                              - zie vervolgblad -
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                   - Motorrijtuigverzekering dV MRV 0312

Clausule(s)        Volgens clausuleblad:
                   - Clausule 28

                              - zie vervolgblad -
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CLAUSULEBLAD

- Clausule 28                                                      

   In afwijking / aanvulling op hetgeen in de polis en/of polisvoorwaarden
   staat vermeld geldt het navolgende:

   1. Welke motorrijtuigen zijn verzekerd:
   1.1 - Verzekerd zijn de, ter verhuur aan ParkFlyRent, aangeboden
   motorrijtuigen mits deze voorzien zijn van een Nederlands kenteken.

   1.2 - De dekking geldt vanaf het moment dat de huurder het motorrijtuig in
   ontvangst neemt en eindigt op het moment dat de huurder het motorrijtuig
   weer inlevert bij ParkFlyRent. Deze periode dient overeen te komen met de
   overeenkomst welke de huurder is aangegaan met ParkFlyRent.

   2. Verzekerd bedrag casco:
   2.1 - Verzekerd zijn motorrijtuig waarvan de oorspronkelijke Nederlandse
   cataloguswaarde niet meer bedraagt dan  100.000,- inclusief BPM en B.T.W.

   2.2 - Accessoires zijn meeverzekerd tot 10% van de oorspronkelijke
   cataloguswaarde van het verhuurde motorrijtuig.

   3. Verduistering:
   3.1 - Deze verzekering biedt geen dekking voor schade veroorzaakt door, aan
   of verlies van het motorrijtuig, waarbij dit verlies is ontstaan door
   verduistering, tenzij is voldaan aan de plicht tot vermelding op de
   huurovereenkomst van het rijbewijsnummer van de huurder alsmede het maken
   van een duidelijke fotokopie van dit document en deze gegevens bij de
   schademelding aan de verzekeraar kunnen worden overgelegd.

   4. Verplichtingen verzekeringsnemer:

   Verzekeringsnemer dient:
   4.1 - Elke huurder en/of opgegeven bestuurder te controleren middels het
   (BOVAG) Elena waarschuwingssysteem.

   4.2 - Ter verificatie van de echtheid en geldigheid van het rijbewijs, deze
   documenten te controleren door middel van een erkend
   documentverificatiesysteem.

   4.3 - De betaling door de huurder tenminste gedeeltelijk te laten voldoen
   door middel van betaalpas of creditcard.

   4.4 – Voordat een motorrijtuig verhuurt wordt, een schaderapport op te
   maken ( waarvan de werkinstructie is terug te lezen in het Werkhandboek
   ParkFlyRent, welke de Vereende heeft ontvangen op 22-03-2017 ). Dit
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   document dient te allen tijde aan de Vereende overhandigd te kunnen worden.

   4.5 - Zorg te dragen dat haar personeel de werkinstructies ( welke terug te
   lezen zijn in het Werkhandboek ParkFlyRent, welke de Vereende heeft
   ontvangen op 22-03-2017 ) te allen tijde na leeft.

   4.6 - Dossiers en stukken welke vastgelegd worden vanuit deze
   werkinstructies te allen tijde aan de Vereende te kunnen overhandigen
   t.b.v. de afhandeling van een schademelding of de afstemming van de
   acceptatiecriteria.

   4.7 - Dagelijks een verhuur overzicht toe te sturen naar de tussenpersoon.

   5. Van deze verzekering is uitgesloten:

   5.1 – Schade, ontstaan door motorrijtuigen die worden gebruikt voor
   koeriers-, bestel-, bezorgdiensten / personenvervoer / andere
   verhuurbedrijven.

   5.2 – Schade aan een (soft-top) cabrioletkap veroorzaakt door (poging tot)
   diefstal van het motorrijtuig, vernieling of vandalisme, alsmede voor
   diefstal van meeverzekerde accessoires via de cabrioletkap dan wel door
   vernieling van deze kap.

   6. Vooraf overleg met de Vereende geldt voor:

   6.1 - Huurders of vaste bestuurders waarvan het ParkFlyRent Schiphol B.V.
   bekend is of had kunnen zijn dat hen de rijbevoegdheid ontzegd is (geweest)
   en/of aan wie door verzekeraars verzwaarde condities zijn gesteld.

   7. Beveiliging:

   7.1 - Voor motorrijtuigen met een catalogusprijs vanaf  50.000,- inclusief
   b.t.w. geldt dat het verzekerde motorrijtuig dient te zijn voorzien van een
   SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 3 dat is ingebouwd door een
   SCM-erkende installateur of een door verzekeraar geaccepteerd,
   gelijkwaardig goedgekeurd systeem dat af fabriek is ingebouwd. Na inbouw
   dient het beveiligingssysteem conform de daarvoor gestelde (SCM-)normen te
   zijn onderhouden. Indien verzekerde na schade door (poging tot) diefstal of
   joyriding niet kan aantonen dat aan de gestelde beveiligingseis is voldaan
   en niet kan aantonen dat het beveiligingssysteem ten tijde van de
   schadegebeurtenis in werking was gesteld en het motorrijtuig deugdelijk was
   afgesloten, vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

   7.2 - Voor motorrijtuigen met een catalogusprijs vanaf  65.000,- inclusief
   b.t.w. geldt dat het verzekerde motorrijtuig dient te zijn voorzien van een
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   SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 4 of 5 dat is ingebouwd door een
   SCM-erkende installateur of een door verzekeraar geaccepteerd,
   gelijkwaardig goedgekeurd systeem dat af fabriek is ingebouwd. Na inbouw
   dient het beveiligingssysteem conform de daarvoor gestelde (SCM-)normen te
   zijn onderhouden. Indien verzekerde na schade door (poging tot)
   diefstal, joyriding niet kan aantonen dat aan de gestelde beveiligingseis
   is voldaan en niet kan aantonen dat het beveiligingssysteem ten tijde van
   de schadegebeurtenis in werking was gesteld en het motorrijtuig deugdelijk
   was afgesloten, vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

   Abonnement t.b.v. doormelding naar een alarmcentrale.
   Ten aanzien van het volgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een
   abonnement dient te zijn afgesloten en in stand gehouden wordt ten behoeve
   van de doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. In geval van
   diefstal van het gehele object verliest verzekerde elk recht op
   schadevergoeding uit hoofde van de cascodekking, indien blijkt dat:
   1. doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van
   een dergelijk abonnement;
   2. doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke,
   opschorting van de dienstverlening voortvloeiend uit het abonnement of in
   geval van voortijdige beëindiging van dit abonnement. Deze beperking geldt
   eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als
   gevolg van een opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement
   dat ten behoeve van de doormelding met een GSMnetwerkprovider is
   afgesloten.

   Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart.
   Indien het volgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische
   autorisatiekaart, behoudt de Vereende zich het recht voor niet tot
   uitkering van de schadevergoeding over te gaan, indien verzekerde deze
   kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de
   betreffende kaart in het motorrijtuig, niet aan de verzekeraar kan
   overhandigen.

   8. Premie Eigen risico’s:

   8.1– W.A.:

   Premie:   1.350,- per motorrijtuig per jaar.
   Eigen risico:  geen.

   8.2– Casco:

   Premie:  6% over de vastgestelde cataloguswaarde.
   Eigen risico:   1.000,- per gebeurtenis bij motorrijtuigen met een
                   cataloguswaarde tot  75.000,- .
   Eigen risico:   2.500,- per gebeurtenis bij motorrijtuigen met een
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                   cataloguswaarde tussen de  75.000,- en  100.000,-.

   8.3 - Het eigen risico geldt ook voor ruitbreuk.

   9. Overige condities en voorwaarden:

   9.1 - De bonus/malus regeling zoals omschreven in de polisvoorwaarden is
   niet van toepassing.

   9.2 - De waarborgsom zoals omschreven in de polisvoorwaarden is niet van
   toepassing.

   9.3 - Indien de eigenaar van het motorrijtuig niet b.t.w. plichtig is zal
   de vergoeding bij een Casco schade zonder b.t.w. worden uitgekeerd.

Rijswijk, 17 mei 2017
de Vereende


