Uitbreidingen Zicht
ondernemerspakket zakenreis
(ZV BZP Zknr2009)
Rubriek 1 Bagage Artikel 4.2 Bepaling van de
schadeomvang
Als waarde voor de gebeurtenis zal
aangehouden worden het bedrag van de nieuwwaarde. Bij de waarde vaststelling onmiddellijk
na de schade zal, zo mogelijk rekening
gehouden worden met deze waarde.
Schadevaststelling op basis van dagwaarde
vindt plaats bij:
1 voorwerpen waarvan de dagwaarde minder
bedraagt dan 40 procent van de nieuwwaarde;
2 voorwerpen die onttrokken zijn aan het
gebruik waarvoor zij waren bestemd.
Rubriek 5 Automobilistenhulp
Dekking huur vervoermiddel tot maximaal
€ 2.500,00 per object per reis

1.

2.

Als het vervoermiddel niet meer gebruikt kan
worden door een onzekere gebeurtenis
(uitvallen van de bestuurder hieronder niet
begrepen) tijdens de geldigheidsduur van de
dekking, echter inbeslagneming of verbeurdverklaring alleen door een verkeersongeval, én
mits het weer kunnen gebruiken van het
vervoermiddel niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, wordt uitkering verleend voor:
huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel.
De maximale uitkering is per object het
verzekerd bedrag, gedurende ten hoogste de
resterende periode dat er dekking is, maar niet
langer dan de resterende periode van de
oorspronkelijk voorgenomen reis
extra reiskosten per trein of bus, inclusief de
extra kosten van vervoer van bagage, voor

zover gemaakt binnen de geldigheidsduur van
de dekking
3.
extra kosten van verblijf van verzekerden, ook
als het vervoermiddel binnen 2 werkdagen
weer te gebruiken is. De maximale uitkering is
€ 50,- per verzekerde per dag voor ten hoogste
10 dagen.
4.
Als het vervoermiddel binnen 7 dagen voor de
reis, maar niet eerder dan het tijdstip van
afgifte van de polis, niet meer gebruikt kan
worden door een van buitenkomend onheil en
rijklaar maken niet mogelijk is binnen 2 werkdagen na de oorspronkelijke vertrekdatum,
wordt uitkering verleend voor de in 1 en 2
genoemde kosten. Deze dekking is niet van
kracht voor reizen in Nederland.
5.
Bijzondere uitsluitingen
5.1 Geen uitkering wordt verleend als het vervoer
middel uitvalt als gevolg van:
5.1.1 gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder
de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd
of hij niet in het bezit is van een geldig voor het
vervoermiddel wettelijk voorgeschreven
rijbewijs
5.1.2 slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van het vervoermiddel.

K.v.K. 55485049 AFM nr. 12017107 BTW nr. NL-851733499B01 Zicht volmachtbedrijf B.V. is 100% dochter van Zicht B.V.

