UITTREKSEL VAN DE
VERZEKERINGSVOORWAARDEN
BIJ PECHVERHELPING

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni
dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN SCHADE
Contacteer ONMIDDELLIJK het callcenter ,24 uur per dag, 7 dagen per
week. Bel hiervoor:
0032 3 253 61 49
Men zal u vragen volgende informatie te verstrekken:
- Naam en Voornaam
- Nummerplaat
- Reden van de oproep
- Telefoonnummer en/of adres waarop u kan worden gecontacteerd
Nobiswil zijn klanten steeds producten en diensten van de hoogste
kwaliteiteit aanbieden. Uw bijdrage is belangrijk voor ons: aarzel niet ons
uw suggesties door te geven of te melden wat beter kan. U kunt hiervoor
terecht op ons e-mailadres: info@nobis.it

DERDE - Gewoonlijk worden volgende personen niet als Derden
beschouwd: de echtgeno(o)t(e), de ouders en de kinderen van
de verzekerde persoon, evenmin als andere aanverwanten of
familieleden waarmee de verzekerde persoon samenwoont en die in
de gezinssituatie zijn opgenomen.
VOERTUIG - mechanisch transportmiddel dat door een motor wordt
aangedreven en bestemd is om zowel op openbare als op private
wegen te rijden.
In deze polis wordt onder motorfiets verstaan:
- nieuw, elk model van het merk MV Agusta;
- ingeschreven in Nederlandië;
- voor privégebruik en met een motor van minstens 50 cc;
- met twee wielen;
- bestemd voor het vervoer van maximaal twee personen, met
inbegrip van de bestuurder.
ONDERWERP VAN DE DEKKING

UITTREKSEL VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Dit document is een uittreksel van de Verzekeringsvoorwaarden
waarvan de volledige tekst is neergelegd bij de maatschappelijke
zetel van de Contractant in Schiranna (VA), Via G. Macchi 144,
Italie. De verzekerde persoon kan er zowel een papieren als een
digitale kopie van de voorwaarden opvragen.
DEFINITIES
VERZEKERDE PERSOON - de officiële eigenaar van het nieuwe
voertuig van het merk MV Agusta dat in Nederlandië is geregistreerd
en waarvan de gegevens en de nummerplaat aan het Bedrijf zijn
doorgegeven en, indien dit zo is voorzien, ook de passagier die met
hetzelfde voertuig werd vervoerd.
VERZEKERING - het verzekeringscontract.
BIJSTAND - snelle hulp, in geld of in natura, voor de verzekerde
persoon die zich door een schadegeval in moeilijkheden bevindt.
CALLCENTER - het deel van het Bedrijf dat uit technici en operatoren
bestaat en 24 uur per dag, zeven dagen per week in telefonisch contact
met de verzekerde personen staat en de bijstand organiseert.
CONTRACTANT - de partij die de verzekering opstelt ofwel MV Agusta
Motor nv, gevestigd in de Via G. Macchi 144 - 21100 Schiranna (VA), Italie.
GEBEURTENIS - het precieze feit of evenement dat zich kan voordoen
tijdens de duur van dit contract en dat aan de basis ligt van de vraag
om bijstand van de verzekerde persoon.
DIEFSTAL - Dit misdrijf wordt bedreven door diegene die het Voertuig
van iemand anders in bezit neemt en ontvreemdt met als doel er voor
zichzelf of voor anderen voordeel uit te halen.
PECH - de schade aan een voertuig die wordt veroorzaakt door
slijtage, een fout, een defect, een of meerdere onderdelen die niet
meer functioneren (met uitzondering van ingrepen tijdens een
gewoon onderhoud), waardoor de Verzekerde persoon het voertuig
niet langer op een normale manier kan gebruiken. Worden niet als
pech beschouwd: problemen die ontstaan na normaal/ periodiek
onderhoud, na het monteren van toebehoren of nadat er aan het
koetswerk is gewerkt. Verder gelden ook niet: de gevolgen van een
slechte werking, zowel op mechanisch, elektrisch als hydraulisch vlak,
van het onderhoudssysteem van de hefsystemen van de verzekerde
wagen of bijhorende aanhangwagen.
BRAND - zelfontbranding met vlamontwikkeling.
ONGEVAL - de gebeurtenis die het voertuig, zoals door de Wet
gedefinieerd, ondergaat als gevolg van overmacht, onbekwaamheid,
nalatigheid, schending van voorschriften en regels, en die verband
houdt met het wegverkeer. Deze gebeurtenis veroorzaakt
zodanige schade aan het voertuig dat het gebruik ervan in normale
omstandigheden onmogelijk wordt.
NEDERLANDIE - het grondgebied van de Koninkrijk der Nederland .
BEDRIJF - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., met hoofdzetel in
20864 Agrate Brianza (MB) in de Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21,
Italie.
POLIS - het document dat de verzekering bevestigt.
PREMIE - Het bedrag dat de contractant aan het Bedrijf moet betalen.
EIGENAAR VAN HET VOERTUIG - De eigenaar zoals geregistreerd
in het PRA (Italiaans Openbaar Register voor Voertuigen) van het
verzekerde voertuig of diegene die het wettelijke eigendomsrecht over
het voertuig kan aantonen.
LAND VAN HERKOMST - in deze polis wordt hiermee Nederlandië
bedoeld.
WOONPLAATS - De plaats waar de natuurlijke/ rechtspersoon volgens
de akte van de burgerljke stand of inschrijving in het handelsregister
gewoonlijk verblijft/ zijn zetel heeft.
OPENBAAR WEGENNET - Meerbepaald: A: snelwegen, B: hoofdwegen
buiten de bebouwde kom, C: secundaire wegen buiten de bebouwde
kom, D: hoofdwegen binnen de bebouwde kom, E: wijkstraten binnen
de bebouwde kom, F: lokale wegen.
SCHADEGEVAL - Een gebeurtenis met schade tot gevolg
waarbij de verzekering wordt ingeroepen. Of, bij de garantie op
Rechtsbijstandsverzekering, wanneer er een geschil ontstaat waarbij
een beroep op de verzekering wordt gedaan.

Onderwerp van de Verzekering
Wanneer de verzekerde persoon zich in moeilijkheden bevindt
doordat een van de in het contract omschreven onvoorziene
gebeurtenissen zich binnen de geldige garantieperiode voordoet,
dan verbindt het Bedrijf zich ertoe hiervoor bijstand te verlenen. Het
stelt, volgens de overeengekomen afspraken en tegen betaling van
de overeengekomen premie, onmiddellijke hulp ter beschikking van
de verzekerde persoon, hetzij in geld, hetzij in natura. De materiële
bijstand wordt verleend door het Callcenter van het Bedrijf, waar de
organisatiestructuur is gevestigd. Deze bijstand is 24 uur per dag, 7
dagen per week operationeel. De aangegeven prijzenplafonds voor de
afzonderlijke garanties zijn inclusief BTW.
VERZEKERING GELDIG VOOR IN NEDERLANDIE
Pechverhelping bij panne, ongeval, brand, terugvinden na
diefstal, poging tot diefstal.
Wanneer het voertuig door pech niet meer op eigen krachten kan
rijden, stuurt het Callcenter (24 uur per dag en 7 dagen per week) op
eigen kosten een wagen ter plaatse om het voertuig te slepen naar het
dichtstbijzijnde bijstandspunt dat door de MV Agusta-groep is erkend.
Indien zich binnen een straal van 100 km geen zo'n bijstandspunt
bevindt, wordt het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage gesleept,
die de panne kan herstellen. Eventueel kunnen er ook ter plaatse
kleine herstellingen worden uitgevoerd zodat het voertuig weer op
eigen krachten verder kan rijden. De kosten van de reserveonderdelen
die bij kleine reparaties ter plaatse eventueel zijn gebruikt en alle
andere herstellingskosten blijven ten laste van de verzekerde persoon.
De eventuele kosten voor de bewaring van het voertuig blijven
gedurende een periode van maximaal vijf werkdagen ten laste van het
Bedrijf.
Indien het voertuig buiten het openbare wegennet of gelijkwaardige
zones (circuits, strand, weiland, ...) pech krijgt, dan is de kost van de
pechverhelping ten laste van de verzekerde persoon.
Ook bij een of meerdere lekke of kapotte banden, verloren, gestolen
of gebroken sleutels, een platte batterij, een lege tank of een verkeerd
getankte brandstof, is deze verzekering geldig.
Hotelkosten
Wanneer het voertuig op meer dan 50 km van de woning van de
verzekerde persoon vast staat, hetzij door volledige of gedeeltelijke
diefstal, pech, een ongeval of brand, en wanneer het voertuig bij de
herstelling ervan waarschijnlijk meer dan 8 uren zal stilstaan zodat de
passagiers verplicht zijn zich een of meerdere nachten op te houden,
dan organiseert het Callcenter overnachting en ontbijt, op kosten van
het Bedrijf. Dit kan voor een maximaal bedrag van 500,00 euro per
gebeurtenis, onafhankelijk van het aantal betrokken personen. Andere
kosten dan deze die hierboven zijn aangegeven, blijven ten laste van
de verzekerde persoon.
Terugkeer van passagiers of voortzetten van de reis
Wanneer het voertuig op meer dan 50 km van de woning van de
verzekerde persoon vaststaat door pech, een ongeval of brand en
wanneer de garagehouder verklaart dat de herstelling volgens de
tijdsbepalingen van de autofabrikant meer dan 8 (acht) effectieve
werkuren in beslag zal nemen, of bij volledige diefstal van het voertuig,
dan organiseert het Callcenter de terugkeer van de Verzekerde
persoon en van de eventuele passagiers naar hun eigen woning in
Nederlandië of, als alternatief, naar de aanvankelijk geplande plaats
van bestemming. Het Callcenter neemt de onbetwistbare beslissing
over hoe de terugkeer of voortzetting van de reis gebeurt: per vliegtuig
(toeristenklasse) indien de reis een afstand van meer dan 500 km
beslaat, per trein (eerste klasse) of met een vervangwagen.
Het Bedrijf draagt de kosten:
 van de vliegtickets. De maximale waarde van de tickets kan
€ 774,00 per schadegeval bedragen, ongeacht het aantal
betrokken personen;
 van de treinkaartjes. De maximale waarde van de kaartjes
kan € 300,00 per schadegeval bedragen, ongeacht het aantal
betrokken personen;
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 voor het huren van een vervangwagen. Het aantal kilometers is
onbeperkt, de maximale duur bedraagt 24 (vierentwintig) uur;
We preciseren dat:
 de verzekering bij volledige diefstal van het voertuig enkel
tussenkomt nadat het Callcenter een kopie heeft ontvangen van
een correcte aangifte bij de bevoegde Autoriteiten ter plaatse;
 het Bedrijf uitsluitend de kosten voor de reistickets van de
verzekerde persoon en zijn eventuele passagiers ten laste
neemt;
 de tijd die nodig is om de oorzaak van de pech te achterhalen en
de reserveonderdelen ter plaatse te krijgen, niet meetelt bij de
berekening van de effectieve werkuren;
 de verzekering niet tussenkomt wanneer het voertuig in de
garage is voor onderhoud of bij een terugroepactie;
 de verzekering niet tussenkomt indien de Verzekerde persoon
al beroep doet op de verzekering "Hotelkosten".
Terugkrijgen van het voertuig na herstelling
Wanneer het voertuig door pech, een ongeval, brand, gedeeltelijke
diefstal of terugvinden na diefstal op meer dan 50 km van de
woonplaats van de verzekerde persoon blijft staan, wanneer het
herstellen meer dan 8 werkuren in beslag zal nemen (volgens de
verklaring van de garagehouder van het MV Agusta-punt) en wanneer
de verzekerde persoon beroep heeft gedaan op de verzekering
"Terugkeer van de passagiers of voortzetting van de reis", dan voorziet het
Callcenter de Verzekerde persoon - om zijn voertuig te kunnen gaan
ophalen - van een ticket enkele reis met:
- het vliegtuig in toeristenklasse. Dit kan wanneer de afstand
meer dan 500 km bedraagt en voor een maximaal bedrag van €
774,00 per schadegeval;
- de trein (eerste klasse), voor een maximaal bedrag van € 300,00
per schadegeval.
We preciseren dat:
 de tijd die nodig is om de oorzaak van de pech te achterhalen en
de reserveonderdelen ter plaatse te krijgen, niet meetelt bij de
berekening van de effectieve werkuren;
 de verzekering niet tussenkomt wanneer het voertuig in de
garage is voor onderhoud of bij een terugroepactie;
 het Bedrijf uitsluitend de kosten voor het persoonlijke reisticket
van de verzekerde persoon ten laste neemt;
Informatie voor automobilisten
Bij een schadegeval kan de verzekerde persoon bij het Callcenter
informatie verkrijgen over volgende onderwerpen:
- netwerk van door de autofabrikanten erkende garages;
- netwerk voor bandenherstellingen;
- het verkeer op de nederlandse snelwegen;
- tankstations langs de nederlandse autosnelwegen.
BIJSTAND IN HET BUITENLAND
Repatriëring van het voertuig uit het buitenland
Wanneer het verzekerde voertuig door pech, een ongeval, brand,
gedeeltelijke/ volledige diefstal of bij terugvinden na volledige diefstal
zo beschadigd is dat de reis niet kan worden verdergezet en dat er
een herstelperiode van meer dan 3 (drie) werkdagen nodig is, zal het
Bedrijf de repatriëring - uitsluitend naar Nederlandië - van het voertuig
organiseren naar een garage naar keuze van de verzekerde persoon.
Het Bedrijf neemt hierbij de transportkosten ten laste (vanaf het
ogenblik dat de gebeurtenis aan het Callcenter is gemeld), voor een
maximaal bedrag van € 1000,00 per schadegeval.
Nadat het Bedrijf contact heeft opgenomen met het personeel van de
garage om zo de effectieve toestand van het voertuig na te gaan, zal
het de repatriëring ervan in orde brengen.
Het Bedrijf is niet verantwoordelijk bij eventueel vandalisme, diefstal
van hulpstukken of onderdelen van het voertuig of eventuele verdere
beschadiging door derden tijdens de periode dat het voertuig vast
staat of wacht op de repatriëring.
Bij volledige diefstal kan het Bedrijf de verzekerde persoon om een
kopie vragen van het proces-verbaal over het terugvinden van het
voertuig, dat door de bevoegde autoriteiten ter plaatse is opgemaakt.
Voorschot bij gerechtskosten in het buitenland
Indien de verzekerde persoon na een ongeval voor voorlopige
hechtenis wordt genomen of wordt gearresteerd voor onopzettelijke
schade of voor overtreding van de plaatselijk geldende wetten en
reglementen die toevallig of zonder kwaad opzet zijn gepleegd, zal
het Callcenter een advocaat ter plaatse zoeken. Bij voldoende garantie
van de bank kan het Callcenter de onbetwistbare beslissing nemen
de gerechtskosten voor te schieten. Het maximale bedrag hiervoor
bedraagt € 2.600,00.
De verzekerde persoon zal dit bedrag binnen de 30 (dertig) dagen
na ontvangst ervan moeten terugbetalen. Indien deze termijn wordt
overschreden, kan het Bedrijf hier ook intresten op aanrekenen.
De honoraria en alle andere kosten blijven ten laste van de verzekerde
persoon.

Voorschot bij borg in het buiteland
Indien de verzekerde persoon ten gevolge van een auto-ongeval
in het buitenlandin voorlopige hechtenis wordt genomen, wordt
gearresteerd of dreigt gearresteerd te worden, en indien hij een
borgtocht moet betalen om voorlopige invrijheidstelling te verkrijgen,
dan kan het Callcenter bij voldoende garantie van de bank de
onbetwistbare beslissing nemen dat het Bedrijf de borg voorschiet.
Het maximale bedrag hiervoor bedraagt € 2.600,00.
Aangezien dit bedrag slechts een voorschot is, zal de Verzekerde
persoon op voorhand iemand moeten aanduiden die het bedrag
tegelijkertijd op een speciale bankrekening op naam van het Bedrijf
deponeert. Indien de borgtocht door de plaatselijke Autoriteiten
wordt terugbetaald, moet die onmiddellijk aan het Bedrijf worden
teruggestort. Hierop zal het Bedrijf bovenstaande verbintenis
opheffen. Bij een veroordeling moet deze som binnen de 15 dagen
na de uitvoerbaarheid van het vonnis worden terugbetaald. Het
vooruitbetaalde bedrag moet in ieder geval binnen de 3 (drie) maanden
na ontvangst worden terugbetaald. Eens deze termijn is verlopen, kan
het Bedrijf hier ook intrest op aanrekenen. Deze verzekering dekt geen
feiten ten gevolge van handel en verkoop van drugs en verdovende
middelen of misdaden tegen personen, evenmin als deelname van
de verzekerde persoon aan politieke of sportieve manifestaties of
aan manifestaties die geen verband houden met professionele of
toeristische activiteiten.
Het versturen van reserveonderdelen naar het buitenland
Indien het voertuig zich in het buitenland bevindt en er vast staat
ten gevolge van pech, een ongeval, brand, gedeeltelijke diefstal of
terugvinden na volledige diefstal of wanneer de reserveonderdelen
die nodig zijn voor de herstelling niet voorradig zijn in de Staat
waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, zal het Callcenter deze
onderdelen op de gepaste manier laten versturen. Het Bedrijf neemt
de transportkosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten voor
de reserveonderdelen en de douanekosten blijven ten laste van de
verzekerde persoon. Deze verzekering geldt enkel voor de onderdelen
die bij de officiële verdelers van de autofabrikant worden verkregen.
Indien de verzekerde persoon geen geldige garanties kan bieden
dat hij de prijs van de reserveonderdelen en de douanekosten kan
betalen, zal deze verzekering niet worden toegepast.
UITSLUITINGEN
Volgende schadeoorzaken zijn uitgesloten van verzekering:
a) oorlogshandelingen, opstanden, onlusten, stakingen, rellen,
daden van terrorisme, sabotage, militaire bezettingen, invasies;
b) vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, windhozen, orkanen,
watersnood, overstromingen, zeebevingen, atmosferische
verschijnselen met de kenmerken van een natuurramp en
andere natuurverschijnselen;
c) al dan niet gecontroleerde negatieve ontwikkeling van nucleaire
energie of radioactiviteit;
d) immobilisatie door productiefouten waarbij de fabrikant het
voertuig terugroept;
e) immobilisatie
na
uitvoering
van
normale
onderhoudshandelingen;
f) verkeerd gebruik van het voertuig, zoals roekeloos gedrag, alle
soorten races en/ of wedstrijden en gerelateerde proeven;
g) gebruik van het verzekerde voertuig zonder de technische
vereisten (bijv. technische controle) en/ of wettelijke vereisten
(bijv. aansprakelijkheidsverzekering) die door de nederlandse
wet worden opgelegd;
h) wanneer een persoon onder de invloed van drugs en/ of alcohol
en/ of verdovende of psychotrope middelen met het voertuig
rijdt of wanneer de bestuurder volgens de geldende wetgeving
niet gekwalificeerd en/ of gemachtigd is om te rijden;
i) onrechtmatig gebruik van het verzekerde voertuig door wie dan
ook;
j) bedrog of grove nalatigheid van de verzekerde persoon, de
passagiers of personen die verantwoording moeten afleggen,
met inbegrip van zelfdoding en poging tot zelfdoding;
k) alles wat niet in de polis is voorzien.
Voor alles wat hier niet anders is vastgelegd, gelden de wettelijke
bepalingen. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat, indien het schadegeval
is veroorzaakt door overmacht, het Bedrijf hiervoor geen enkele
dekking moet garanderen.
Verder blijven ook de kosten gelinkt aan douanerechten, herstellingen
(werkuren inbegrepen), tol, brandstof, bewaking, parkeergelegenheden
en ook schade aan persoonlijke bezittingen en goederen die in het
voertuig werden vervoerd, door deze polis uitdrukkelijk ongedekt.
TERRITORIALE UITSTREKKING VAN DE VERZEKERING
De verzekering is geldig in Nederland in Europa. Met Europa wordt
bedoeld: de staten die deel uitmaken van het systeem van de groene
kaart en waarvan de internationale landcodes op de Groene Kaart
niet doorkruist zijn, met uitzondering van: Albanië, Algerije, Cyprus,
Canarische Eilanden, Israël, Marokko, Libië, Libanon, Syrië, Tunesië.
Ook landen in staat van oorlog, zelfs als die niet is verklaard, worden
uitgesloten.
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