Algemene voorwaarden Mercedes-Benz Autoverzekering
Artikel 1 Inhoud van de verlengde garantie

Artikel 4 Begin en duur van de garantie

1. De garantie voor Certified (hierna ook garantie) heeft betrekking op het in het garantiecertificaat
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(wiel)lager(s), lagerbussen, ruitenwisserbladen, zuigerveren, zuigers, cilinderwanden, kleppen,
toegelaten.
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i)
banden/wielen,
stalen
en
aluminium
wielen,
ventielen
en
druksensoren,
wieldoppen,
en hetuitsluitend
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		 uitzondering van schade aan ruitverwarming, spiegelverwarming en antenne), bagagerekken,
Gebeurtenis
		
kofferruimtedeksel;
Eenm)voorval
waarvan EHBO-set,
het plaatsvinden
bij de aanvang van de
verzekering nog accessoires;
onzeker is en dat schade veroorbrandblusser,
voertuiggereedschapsset,
gevarendriehoek,
zaakt
volgens deze-dvd’s
overeenkomst
gedekt
is.
n) die
navigatie-cd’s,
en -software
entertainmentelektronica
van andere fabrikanten en apparaten 		
		
die niet binnen het servicenetwerk van Mercedes-Benz zijn aangeschaft en geïnstalleerd;
Verzekeraar
o) tekenen van
schadeServices
aan het Nederland
voertuiginterieur,
(leer/stof),
matten,
Mercedes-Benz
Insurance
B.V., alsbekleding
gevolmachtigde
van devloerbedekking,
risicodragers, ieder
voor het door
		
dashboard,
plafondbekleding,
afwerkpanelen
bagageen motorcompartiment),
of namens
hem getekende
aandeel, zoals
vermeld op van
het interieur
polisblad (ook
of laatst
afgegeven
polisaanhangsel. 		
		
oppervlaktematerialen
van
interieur
en
schakelaars
zoals
kunststof,
leer,
hout;
decoratief
stiksel, 		
Mercedes-Benz Insurance Services Nederland B.V. is gevolmachtigde van de navolgende risicodragers:
• Allianz
Benelux N.V.
hodn London
Verzekeringen
		
verkleuring
van volledig
interieur
en stof; te Rotterdam
• N.V.
Schadeverzekeringsmaatschappij
Bovemij te Nijmegen
p) volledige
optionele reis equipment;
• REAAL
N.V. te Zoetermeer
q) alle Schadeverzekeringen
configuratiewerkzaamheden
en resets zonder schade veroorzaakt door onderdelen,
• Amlin
N.V. en
te Amstelveen
		
of Europe
onderhoud
of vervanging van remonderdelen;
• Allianz Benelux N.V. hodn Allianz Nederland Schadeverzekering te Rotterdam
reiniging
en afstelling
brandstofsysteem ten gevolge van het vullen met verkeerde brandstof;
• r)TVM
verzekeringen
N.V. tevan
Hoogeveen
s) glasschade, tenzij de schade is veroorzaakt door duidelijke fabricage- of assemblagefouten;
inspectie,
waaronder
mede verstaan bijvullen/corrigeren, van vloeistofpeil en smeermiddelen
Tert)zake
hulpverlening
uitsluitend:
		
evenals verbruiksartikelen,
brandstofvan
endeze
chemicaliën
(met uitzondering
vullen van 		
Mercedes-Benz
Alarmservice, welkezoals
de uitvoering
dekking heeft
overgedragenvan
aanhet
Mercedes-Benz
CAC
N.V. tehet
Maastricht
/ ANWB te Den Haag.
		
aircondi-tioningsysteem
na onder garantie vallende schade), koel- en antivriesmiddel, vloeistof
		 voor het hydraulisch systeem, olie en andere smeermiddelen;
Teru)
zake
de rechtshulp uitsluitend:
verontreiniging
en afstellingen van het koplampreinigingssysteem en het ruitensproeisysteem;
N.V.
Bovemij
te Nijmegen, welke dedie
juridische
ondersteuning
uitbesteed 		
aan
v) Schadeverzekeringsmaatschappij
verdere kosten en/of gevallen van
productaansprakelijkheid
zich voordoen
na de gebeurtenis
Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM).
		 waarbij de schade is ontstaan;
w) sleepkosten,
parkeertarieven, vervoerskosten, kosten van huurauto’s, afvoerkosten en vergoeding
Artikel
5 Bedenktijd
		 voor gebruiksderving;
x)
schade
veroorzaakt
door vandalistische
of kwaadwillige
activiteiten,
diefstal,dat
onbevoegd
gebruik,
Op de aanvraag van een verzekering
is een bedenktijd
van toepassing.
Dit betekent
de verzekerde
na ontvangstberoving
van de polis,
de verzekeringdigitale
ongedaan
kan maken.
Hierbijopgeldt
het volgende:
		
en ontvreemding,
risico’s
(hackaanval
de elektronica
van de auto), schade
a)
de
bedenktijd
bestrijkt
een
termijn
van
veertien
kalenderdagen;
		 veroorzaakt door dieren, vorst, blikseminslag, aardbevingen, overstromingen en brand;
b) de
gaat in op door
het moment
van ontvangst
van de polis;
y) bedenktijd
schade veroorzaakt
oorlogsincidenten,
terrorisme,
burgeroorlog, onlusten, stakingen,
c) de verzekering
een contracttermijn
van ten minste
hebben;of kernenergie;
		
blokkades, moet
embargo’s
of andere interventies
vanuit één
het jaar
buitenland
d) wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden,
z) constructie-,
fabricageen/of materiaalfouten
c.q. toerekenbare tekortkomingen van de fabrikant/
wordt
gehandeld alsof
de verzekering
nooit heeft bestaan;
		
leverancier waarvan
van het voertuig
bij technisch
van het voertuig.
e) op contracten,
met instemming
van deonderhoud
verzekeringnemer,
de (voorlopige) dekking ingaat voordat de
bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.
Artikel 3 Geldigheidsgebied van de verlengde garantie
De garantie is geldig in de landen van de Europese Unie evenals Zwitserland, Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein.

Artikel 9 Premiebepalende factoren
Artikel 9 Reparatie in het buitenland
De premie voor de verzekering wordt mede bepaald aan de hand van de volgende factoren:
Mocht
reparatie gebruik
krachtens
nodig zijn buiten het land waar de garantieverklaring is afgea) heteen
(buitenlands)
vande
hetgarantie
voertuig;
geven,
de erkende
servicepartner
van Mercedes-Benz deze reparatie voor u kunnen afwikkelen via de
b) het zal
aantal
jaarlijks te
rijden kilometers;
c) de inschaling
op de De
bonus/malustabel;
Daimler
AG systemen.
landen waar u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid zijn: België, Duitsland,
d) de verzekeringnemer
en/of
zijn beroep;
Frankrijk,
Italië, Luxemburg,
Oostenrijk,
Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië. In het geval dat de reparatie
e) de uitgevoerd
regelmatigeinbestuurder
zijn beroep;
wordt
een anderen/of
land binnen
het benoemde geldigheidsgebied conform Artikel 3, dient de
f) het woon- en/of werkadres van de verzekeringnemer;
begunstigde
de garantie
devan
reparatiekosten
betalen en zijn vordering tot vergoeding in te dienen
g) het woon-van
en/of
werkadres
de regelmatigetebestuurder;
bijh)een
erkende
servicepartner
van
Mercedes-Benz
in het land waar de garantieverklaring is afgegeven.
het gewicht en eventueel laadvermogen van het motorrijtuig;
i) de cataloguswaarde inclusief accessoires en opties;
Artikel
10
Persoonsgegevens
j) de ouderdom van het voertuig.
Wijziging in één of meer van bovengenoemde factoren dient door de verzekeringnemer zo spoedig mogelijk aan
de verzekeraar
te worden
gemeld en kan
leiden totverwerkt
aanpassing
van devan
premie.
Deze
worden door
de Mercedes-Benz
organisatie
op grond
een mogelijk gerechtvaardigd
belang, het uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële
Artikel 10 Korting/toeslag
verband
metteschadeverloop
instellingen;
voor statistische in
analyse
en om
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast
kunnen
wij deze gegevens
gebruikenwordt
voor op
onze
serviceverlening,
om u tijdig
actuele
productinformatie
a) Bij verlenging
van de verzekering
grond
van het schadeverloop
eenvan
korting
of toeslag
berekend over
te voorzien
en om uter
gepersonaliseerde
te kunnen doen.
U heeft een inzageen correctie- Een
de brutopremie
zake de Modules aanbiedingen
casco en aansprakelijkheid
overeenkomstig
de bonus/malustabel.
recht
met betrekkingwordt
tot degeacht
gegevens.
Tegenteverwerkingen
ten behoeve
van direct marketing activiteiten
verzekeringsjaar
schadevrij
zijn verlopen indien
de verzekeraar:
wordt
het eventueel
door uofaan
tekenen
verzet
gehonoreerd.
• geen
uitkering deed
naartehaar
mening
zal moeten
doen; Hiertoe kunt u zich richten tot het
• een gedane
uitkeringAssistance
volledig heeft
kunnen
verhalen,
ongeacht
de1456,
door de
verzekeraar
gemaakte kosten;
Mercedes-Benz
Customer
Center
Maastricht
N.V.,
Postbus
6201
BL te Maastricht.
de gevolgen van een door de verzekeraar gesloten schaderegelingsovereenkomst blijven hierbij buiten
Artikelbeschouwing;
11 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
• de definitieve schadevergoeding van de verzekeringnemer heeft terugontvangen binnen 12 maanden, de
verzekeringnemer van deze definitieve schadevergoeding op de hoogte kan zijn;
1. Toepasselijk
• uitsluitendrecht
een uitkering heeft gedaan op grond van één van de oorzaken zoals vermeld in artikel 4 lid a. tot
Op deze
is Nederlands
recht van toepassing.
en overeenkomst
met lid k. van de
Module cascoverzekering;
• uitsluitend een uitkering heeft gedaan met betrekking tot verontreiniging van het interieur van het motorrij2. Klachten
tuig als gevolg van vervoer van gewonde personen;
• de schade-uitkering
verricht
grond van artikel 185
de Wegenverkeerswet
enschriftelijk
waarbij aantede
zijde van de
Klachten
over de uitvoering
van deopgarantieaanspraken
dienen
in eerste instantie
worden
bestuurder
geen sprake
is vanMercedes-Benz
een verkeersovertreding
voorgelegd
aan devan
ophet
hetmotorrijtuig
certificaat gemelde
erkende
dealer. noch de bestuurder rechtens
treft; klacht niet tot uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u zich nadien wenden
Mochtenig
een verwijt
voorgelegde
• uitsluitend een uitkering heeft gedaan die op grond van artikel 7:962 lid 3. Burgerlijk Wetboek niet kan wortot de
directie
van de op het certificaat vermelde Mercedes-Benz dealer.
den
verhaald.
Indien
klacht ook dan wordt
nog niet
uw tevredenheid is afgehandeld,
de certificaathouder
zichgesplitst
b) De de
bonus/malustabel
voornaar
de aansprakelijkheidsverzekering
en dekan
uitgebreide
cascoverzekering
wenden
tot:
Mercedes-Benz
Customer
Assistance Center Maastricht
N.V.,niet
Postbus
1456, 6201 BL te
toegepast. Een schade onder
de aansprakelijkheidsverzekering
beïnvloedt
de bonus/malustrede
van de uitMaastricht.
gebreide cascoverzekering, terwijl omgekeerd een schade onder de uitgebreide cascoverzekering de trede van
de aansprakelijkheidsverzekering niet beïnvloedt.
Een gedekte schade, die op grond van de polisvoorwaarden gevolgen heeft voor de premiekorting of –toeslag
3.c)Geschillen
verband met
schadeverloop,
geen invloed op
deonderworpen
bonus/malusinschaling
indienvan
deze
Alle ingeschillen
die voortvloeien
uit heeft
deze overeenkomst
zijn
aan het oordeel
deschade wordt
gemeldrechter
op de verzekering
bevoegde
in Utrecht. met een bonus/malusgarantiedekking.
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