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Zoals u weet bieden we sinds jaren aan onze dealers het CASTROL PERFORMANCE PLAN aan. Hierdoor kunnen de
afnemers van CASTROL- olie en smeermiddelen hun waardevolle machine aan zeer voordelige voorwaarden verzekeren
tegen materiële schade.

In het verleden werden 2 verschillende verzekeringen aangeboden:

Eigen gebrek olie gesmeerde delen (max. 5 jaar / 7.500 draaiuren)

Casco Uitgebreid (max 7 jaar / 7.500 draaiuren, daarna automatisch casco standaard)

Op aanvraag van onze klanten en in samenspraak met de verzekeraar hebben we een nieuwe, meer kwalitatief,
verzekeringsproduct ontwikkeld dat per 01/01/2012 wordt aangeboden ter vervanging van de verzekering “eigen
gebrek olie gesmeerde delen” (max. 5 jaar / 7.500 draaiuren).

Het nieuwe verzekeringsproduct krijgt als benaming:

« eigen gebrek (5 jaar / 7.500 draaiuren) »

In deze verzekering wordt het “eigen gebrek” als mede de  gevolgen (aan het verzekerde object) van het ‘eigen gebrek’
verzekerd. Dit voor een maximale duurtijd van 5 jaar na datum 1e ingebruikname of 7.500 draaiuren (wat eerst bereikt
wordt).

Dus niet enkel de olie gesmeerde delen maar ook alle andere onderdelen zijn tegen ‘eigen gebrek’ schade verzekerd.

Belangrijk:

De lopende verzekeringen ‘eigen gebrek olie gesmeerde delen’ worden  NIET  omgevormd

(en kunnen NIET omgevormd worden) naar de nieuwe verzekering ‘eigen gebrek’-verzekering.
Deze verzekeringen blijven gewoon doorlopen aan de van toepassing zijnde contractuele voorwaarden.

Naast de verzekering ‘eigen gebrek (5 jaar / 7.500 draaiuren)’ wordt de verzekering ‘Casco Uitgebreid (7 jaar / 7.500
draaiuren, daarna casco standaard) verder aangeboden aan identieke voorwaarden als voorheen.
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Graag wensen we nogmaals de zeer gunstige verzekeringsvoorwaarden van beide  verzekeringen te benadrukken:

LAGE VRIJSTELLING:

De vrijstelling in beide verzekering is standaard € 250.
In de verzekering ‘casco uitgebreid’ wordt bij schade ten gevolge van DIEFSTAL de vrijstelling verhoogd naar € 500
indien de machine niet beschikt over een goedgekeurd anti-diefstalsysteem dat op het moment van schade in werking
was.

VASTE en ZEER REDELIJKE AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES:

0,7 %per maand of gedeelten van een maand t.a.v. de bewegende mechanische delen

0,35 % per maand of gedeelte van een maand t.a.v. de niet bewegende delen, de elektrische
en elektronische componenten.

De afschrijvingen worden berekend vanaf datum 1e ingebruikstelling.

Voor schade aan ‘banden en rupsen’ (verzekerd in de verzekering ‘casco uitgebreid’) worden geen vaste
afschrijvingspercentages toegepast.

GUNSTIGE PREMIEVOORWAARDEN:

Onderstaand vindt u een overzicht van de van toepassing zijnde premievoeten:

Soort machine Sector
Casco
uitgebried

Eigen
gebrek

Landbouw tractoren
Land-, en tuinbouw 0,660% 0,350%

Andere / Loonbedrijven 0,770% 0,425%

Oogstmachines &
spuitmachines

Land-, en tuinbouw 0,770% 0,425%

Andere / Loonbedrijven 0,880% 0,450%

Heftrucks en verreikers

Land-, en tuinbouw 0,495% 0,260%

Loonbedrijven 0,550% 0,2925%

Andere sectoren 0,660% 0,350%

Téléscopiques industriels Alle sectoren 0,715% 0,383%

Laad-en Graafmachines Alle sectoren 0,825% 0,443%

Machines “tuin en park”
Land-, en tuinbouw 0,990% 0,525%

Andere / Loonbedrijven 1,150% 0,655%

Overige machines Op aanvraag
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Deze premievoeten worden verhoogd met:

een éénmalige poliskost van € 17,50
een verzekeringstaks van 9,9 %
een makelaarskost van € 10,00

Voorbeeld berekening premie

Tractor – nieuwwaarde excl. BTW : € 100.000,00  / verzekering ‘Casco Uitgebreid’ / landbouwer

nieuwwaarde = € 100.000,00
X 0,66 %   (premievoet)

--------------------
€      660,00

+ €         17,50      (= eenmalige poliskost)
--------------------

€ 677,50
+ €          67,07 ( = verzekeringstaks van 9,9 %)
--------------------

€ 744,57
+ €          10,00 ( = makelaarskost)
--------------------

Jaarpremie € 754,57

VERZEKERING VAN JONGE TWEEDEHANDS MACHINES

Het is vanaf nu ook mogelijk om jong bestaande objecten te verzekeren dit tot een ouderdom van maximaal 3 jaar en tot
maximaal 3.500 draaiuren.

De machines zijn verzekerbaar tot respectievelijk

5 jaar (maximum 5.000 draaiuren) bij ‘eigen gebrek olie gesmeerde delen’

en 7 jaar (maximum 7.500 draaiuren) bij ‘casco uitgebreid’

na datum 1e ingebruikname.

De te verzekeren waarde is de nieuwwaarde van de machine.

De machine is pas verzekerbaar na voorlegging van een keuringsrapport aan de verzekeraar en zijn akkoord hierover.
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PRAKTISCHE MANIER VAN WERKEN EN DOCUMENTEN

U kan al de nodige documenten ten behoeve van een goede beheer van CASTROL PERFORMANCE PLAN op onze
website www.verolub.be onder de download sectie.
Dit deel van onze website is voorbehouden aan de geregistreerde klanten. Het geeft de mogelijkheid om
toegang te krijgen tot een aantal documenten met betrekking tot onder andere de Castrol Performance Plan.
Om toegang te krijgen tot dit privé-gedeelte dient u de online registratieprocedure uit te voeren. Na validatie
kan u in de beveiligde toegang met gebruik van een wachtwoord.

blanco aanvraagformulier (voor aanvraag nieuwe verzekeringen)
blanco keuringsrapport (dit dient door de dealer worden ingevuld bij aanvraag van een verzekering voor
een ‘tweedehands machine)
blanco schade-aangifte formulier

Indien u verdere inlichtingen wenst inzake het CASTROL PERFORMANCE PLAN kan u steeds contact opnemen met
Group De Boever Verzekeringen BVBA of met uw gebruikelijke account manager binnen ons bedrijf.
:

GROUP DE BOEVER VERZEKERINGEN BVBA
Oordegemkouter 124
B 9340 Oordegem
Tél: 09/366 12 12 - Fax: 09/365 77 24
E-mail: info@group-deboever.be
Contact personen : Tim De Boever / Evi De Smedt
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