RUBRIEK B2
MINI CASCO
Artikel 1: Verzekering
Het motorrijtuig is verzekerd tegen schade ontstaan als gevolg van een aanrijding tussen twee of meerdere motorrijtuigen
op de openbare weg, waarbij verzekerde als veroorzakende partij is aangemerkt, uitgezonderd de gevallen genoemd in
artikel 19 van de algemene voorwaarden en artikel 6 van Rubriek A van de algemene voorwaarden van Motorrijtuigen
Self Reliance. De CASCO-voorwaarden zijn niet van toepassing op deze rubriek.
Sleepkosten naar een reparatie inrichting zijn gedekt, indien na een aanrijding niet verder met het motorrijtuig gereden
kan worden.
Deze verzekering is slechts van toepassing op auto’s in de categorieën P1 tot en met P4, V1 en V2 voor privé en/of
zakelijk gebruik, met uitzondering van rijles, taxi en verhuur.
Artikel 2: Verzekerd bedrag
Krachtens deze verzekering zal per gebeurtenis, tot maximaal 2 gebeurtenissen per verzekeringsjaar de werkelijk geleden
schade doch nimmer meer dan het in polisblad vermelde verzekerd bedrag worden uitgekeerd.
Artikel 3: Herstel van het motorrijtuig
Par.1
De verzekerde is verplicht met het herstellen of doen herstellen van het motorrijtuig te wachten,
of een van harentwege aangewezen deskundige hem toestemming daartoe heeft gegeven.

totdat Self Reliance

Par.2
Indien echter de beschadiging van het motorrijtuig van dien aard is, dat verder rijden onmogelijk is geworden of gevaar
zou opleveren voor het verkeer of voor het motorrijtuig zelf, doch dit door een eenvoudige voorlopige voorziening weer
in zodanige toestand kan worden gebracht dat het zonder die gevaren kan worden gebruikt, is de verzekerde tot zodanige
voorlopige voorziening bevoegd, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van deze polis.
Par. 3
Expertise van de schade en toestemming tot herstel geschieden steeds zonder dat Self Reliance geacht kan worden
daardoor haar gebondenheid tot vergoeding van de schade te hebben erkend.
Artikel 4: Vaststelling van de schadevergoeding
Par.1
a. In geval van schade aan het motorrijtuig vergoedt Self Reliance uitsluitend de herstelkosten;
b. Indien de herstelkosten meer bedragen dan het verschil in de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk voor en na het
ontstaan van de schade, is de vergoedingsplicht van Self Reliance beperkt tot het verschil tussen deze waarden.
Par. 2
Self Reliance stelt de schade vast en neemt ten aanzien van de aanspraak van de verzekerde op vergoeding een beslissing
zodra zij in het bezit is van de daarvoor vereiste gegevens.
Par. 3
De verzekerde is verplicht op straffe van verval van de vordering, niet voorradige onderdelen binnen één jaar na de
schade te claimen.
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