Clausule 244: Pack Moto+
Voor de waarborgen van de Multirisk (en van de onderschreven versie van de waarborg Stoffelijke schade) gelden
de volgende dekkingsuitbreidingen:

1. Verzekerde waarde
Het maandelijks afschrijvingspercentage is 0%
gedurende de eerste 18 maanden en 1% van de
19de tot de 60ste maand.

2. Glasbreuk
De maatschappij verzekert het omschreven voertuig
eveneens tegen breuk van uitsluitend het glas van de
koplampen, achterlichten en achteruitkijkspiegels.

3. Alle waarborgen
In geval van schade aan het omschreven voertuig die
aanleiding geeft tot schadeloosstelling zijn eveneens
de volgende zaken gedekt in dezelfde waarborg:
• de toebehoren/opties zoals bepaald in het contract,
niet opgenomen in de globale waarde ;
• de in, op of door het omschreven voertuig vervoerde
zaken (uitgezonderd juwelen, munten, bankbiljetten,
staven edelmetaal, postzegels en fiscale zegels,
cheques, handelspapieren, obligaties en aandelen,
postwissels of telegrafische postwissels);
• de uitrusting van de motorrijder: helm,
handschoenen, jack, broek, motorpak en laarzen
specifiek bestemd voor de moto.
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In geval van diefstal zijn de hierboven vermelde
toebehoren/opties, vervoerde zaken en uitrusting van
de motorrijder slechts gedekt in geval van volledige
diefstal van het voertuig.

De vergoeding van de schade aan de hierboven
beschreven toebehoren/opties wordt bepaald op
dezelfde manier als voor de toebehoren/opties
opgenomen in de globale waarde.
De schade aan de hierboven beschreven vervoerde
zaken en uitrusting van de motorrijder wordt vergoed
op basis van de aankoopprijs gedurende 3 jaar na
aankoop en daarna op basis van de werkelijke
waarde.
De totale schadevergoeding voor de hierboven
beschreven toebehoren/opties en vervoerde zaken
kan nooit hoger zijn dan 2.000 EUR per schadegeval.
De totale schadevergoeding voor de hierboven
beschreven uitrusting van de motorrijder kan nooit
hoger zijn dan 2.000 EUR per schadegeval.

4. Dekking van de bestuurder
De in het contract aangewezen bestuurder geniet
voor de ongevallen met het omschreven voertuig een
waarborg Weggebruikers “Bestuurder”, die voorziet
in de volgende verzekerde bedragen:
- Blijvende invaliditeit: 50.000 EUR
- Overlijden: 25.000 EUR
- Verplegingskosten: 6.250 EUR
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