
Algemene voorwaarden “Verlengde garantie” (versie 11/2019)

Deze verzekermg “Verlengde garantie" omvat twee afzonderlijke dekkingen 

1 een dekkmg “Verlengde garantie" EN 2 een dekkmg “Bijstand”

Dit document bevat de algemene voorwaarden van elke dekkmg

Algemene voorwaarden van de waarborg “Verlengde garantie”
U hebt zich aangesloten by de collectieve verzekeringsovereenkomst nr 093/B tussen Alpha Credit N V en Cardif Assurance Vie N V Deze algemene voorwaarden 
beschnjven wat dat juist mhoudt

1 DEFINiTlES

Het is belangnjk dat u ze perfect begnjpt U v/ndt bier een hjst van definities opdat u precies west wat we met deze termen bedoelen

• Aangesiotene/U
De natuurhjke persoon die als iener, medelener of borgsteller een lenmg is aangegaan by de verzekermgnemer en die zich facultatief aanslutt by deze collectieve 
overeenkomst

• Verzekeraar
De rechtspersoon waarmee de verzekermgnemer deze collectieve overeenkomst sluit, in dst geva! Cardif Assurances Risques Divers N.V., vennootschap naar 
Frans recht, met maalschappehjke zetel te Boulevard Haussmann 1 m 75009 Parys, Frankryk, in Belgie toegetaten via haar bykantoor Bergensesteenweg 1424, 
1070 Brussel, Belgie Deze verzekermgsmaatschappij is erkend doorde Nationale Bank van Belgie onder het nummer 978, RPR Brussel BE 0435 025 994

• Begunstigde
Het gaat om de Aangeslotene

• Wachttijd
Duur van de waarborg aangeboden door de constructeur, de garage die de wagen verkoopt of een andere professionele handeiaar uit de autosector

• Panne
Eender welk geval van slechte werkmg van een verzekerd orgaan of onderdeel

• Verzekermgnemer
De rechtspersoon die de collectieve overeenkomst heeft gesloten met de verzekeraar, m dit geval ALPHA CREDIT N V, een financiele installing gevestigd te Sint- 
Lazaruslaan 4-10/3, 1210 BRUSSEL - RPR Brussel - BTW BE 0445 781 316, erkend als verzekermgstussenpersoon met nummer FSMA 022051 A 
(verzekermgsagent verbonden aan de verzekeraar)

• Verzekerd voertuig
Het voertuig dat wordt beschreven op het aansluitmgscertificaat en dat de in dit document voorgesteide waarborgen gemet

2 WAT ZUN VERZEKERBARE VOERTUIGEN?

Om te kunnen toetreden tot deze collectieve overeenkomst moet het voertuig op het ogenblik van de aansluitmg
- een landmotorvoertuig met vier wieien zyn, met een MTM van 3,5 ton of lager,
- minder dan 7 jaar oud zyn en minder dan 150 000 km hebben gereden op de dag van ondertekenmg van het aansluitingscertificaat 

De dekkmg “Verlengde garantie” kan in geen geval van toepassmg zyn op de hierna genoemde voertuigen

v elektrische voertuigen,
v voertuigen die een technische transformatie hebben ondergaan, 
v voertuigen die voor korte tyd worden gehuurd, 
v voertuigen die worden gebruikt voor sportieve doeleinden en wedstnjden, 
v voertuigen voor professioneel gebruik,
v voertuigen die worden gebruikt als taxi, ziekenwagen of in het kader van een njschool,
>'•' voertuigen die worden mgezet om goederen te vervoeren,
V voertuigen waarvoor geen njbewijs is vereist,
/ mobilhomes,
/ voertuigen van een van de volgende merken

ALPINE, ASTON MARTIN, BENTLEY, BUGATI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, DODGE, EXCALIBUR, FERRARI, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, 
MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE,

V voertuigen met een aankooppnjs van meerdan 55 000,00 EUR mcl btw

3 WAT DEKT DE VERZEKERING?

Indien het verzekerd voertuig na de wachttijd in panne valt als gevolg van een defect verzekerd onderdeel, dan draagt de verzekermg “Verlengde garantie", bmnen 
de verder in dit document beschreven grenzen, de vereiste reparatiekosten (wissefstukken en arbeidskrachten) opdat het opmeuw correct zou werken zoals in de 
penode voorafgaand aan de panne Er wordt evenwel een slijtagecoefflcidnt op de "kiantenprys" van de meuwe wisselstukken of ongmele ruilonderdelen toegepast 
in functie van de kilometerstand op het ogenblik van het schadegeval, volgens onderstaand barema

Kilometerstand Toegepast shjtagecogfflci6nt
80 000 tot 100 000 km 20%

100 001 tot 120 000 km 30%
120 001 tot 150 000 km 40%

Meer dan 150 000 km 50%

Voorbeeld na een verzekerd geval van panne bedragen de reparatiekosten 500 euro aan arbeidskrachten en 500 euro aan wisselstukken Heeft uw voertuig 85 000 km op 
de teller op het ogenblik van de panne, dan verlaagt de Verzekeraar de pnjs van de wisselstukken met 20%, wat in ons voorbeeld neerkomt op een korting van 100 euro In 
totaat ontvangt u 500 euro voor de arbeidskrachten en 400 euro voor de wisselstukken U dient dus zelf 100 euro te betalen Heeft uw voertuig minder dan 80 000 km op de 
teller op het ogenblik van de panne, dan ontvangt u 1 000 euro

Deze verzekermg schrapt noch verlaagt de wettelijke garanties waarop u aanspraak kunt maken voordefecten aan het verzekerd voertuig

Hoe dan ook kan de Verzekeraar met meer reparatiekosten voor zyn rekenmg nemen dan de verkoopprys van het voertuig, zoals deze geraamd wordt door een 
deskundige op de dag waarop de panne zich voordoet

De waarborgovereenkomst “Verlengde garantie" dekt met de schade die of het nadeel dat te wyten is aan welke aansprakehjkhetd dan ook en evenmm de (het) 
indirect(e) schade / nadeel, zelfs indien die schade of dat nadeel het gevolg is van een gewaarborgde panne
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5 IN WELKE GEVALLEN WORDEN DE REPARATIEKOSTEN N1ET TEN LASTE GENOMEN?

De reparatiekosten worden met ten laste genomen wanneer de panne het gevolg is van 

s een opzetteiijke daad,
v' een gebeurtems die zicti heeft voorgedaan voor de aansluitsng,
•/ bovenmatige koude of warmte, iangdunge onderdompelmg of stilstand van uw voertuig,
^ normale shjtage, m a w de vastgestelde slytage van de beschadigde wisselstukken, rekenmg houdend met het gereden aantal kilometer en de ouderdom 

van de stukken, in verboudmg tot de kilometerstand en de levensduur die gewoonlijk aan de bewuste stukken worden toegekend Deze shjtage wordt 
beoordeeld door een deskundige,

v' van een orgaan of onderdeei dat volgens de construeteur met beantwoordt aan de ongmele kenmerken van dit voertuig,
v' van een gebrekkige werktng van een mformaticasysteem, software of een microprocessor door het feit dat een datum eventueel met wordt erkend,

van het feit waarvoor een derde aansprakeSyk is, als leverancier van het wisseistuk of de arbeidskrachten of by wyze van onderhoud of eender welke 
andere mterventie die met voldoet aan de regels van de kunst,

■/ van het gebruik van ongeschikte brandstof,
van ongevallen, diefstal, interne of externe brand, vervoer, weghalen door een publieke overheid, opvordermg of eender weike andere gebeurtems waarbij 
het voertuig aan de hoede van ztjn gebruiker werd ontnomen,

V van terugroepacties van reeksen van dit voertuig,
v' van schade die wordt berokkend door een ongedekt wisseistuk,
^ van het feit dat de door de constructeur aanbevolen onderboudsmodaliteiten met m acht ztjn genomen,
•/ van een abnormaal of onrechtmatig gebruik van het voertuig ten opzichte van de door de constructeur aanbevolen gebruiksmodaliteiten en bestemming 

6 VANAF WANNEER BEN IK GEDEKT?

De verzekermg treedt in working by de ondertekenmg van het aansluitingscertificaat, en dit voor een penode van een jaar Zonder reactie van uwentwege wordt de 
verzekenng jaar later automatisch verlengd met een meuwe penode van een jaar, enzovoort Indien u uw verzekermg wenst stop te zetten, dan dient u ons 
daarvan ten mmste drie maanden v66r de jaarlijkse vermeuwing ervan op de hoogte te brengen De dekkmg gaat in op het emde van de wachttyd

Kan ik van menmg veranderen en mijn verzekenng opzeggen9

Ja, voor zover u dat doet bmnen een termyn van dertig dagen vanaf de aansluitmg of vanaf de dag waarop u de contractuele voorwaarden en de precontractuele 
mformatie ontvangt U kunt uw aansluitmg mtrekken via e-mail, normale brief of aangetekende brief gencht aan de verzekeraar De verbrekmg wordt onmiddellyk 
van kracht op het tijdstip waarop er kenms van wordt gegeven

Mag de verzekeraar de verzekering annuleren?

Ja, indien hy dat doet bmnen een termyn van veertien dagen na ontvangst van het verzekermgscertificaat Deze verbrekmg gaat in op de achtste dag na de 
kenmsgevmg ervan door de verzekenngnemer De verzekeraar betaalt dan de volledige premie terug

7. HOEVEEL KOST DE VERZEKERING?

De maandelijkse premie (j^lykse premie opgesphtst in maanden) en de eventuele kosten en taksen staan vermeld op het aansluitingscertificaat De 
verzekenngnemer ontvangt de maandelijkse premie elke maand van de aangeslotene, samen met de maandaflossmg van het krediet

8 WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN PE VERZEKERING1?

De verzekering loopt ten emde-

o op uw mitiafief, op het emde van de maand die voIgt op de datum waarop u per aangetekend schryven liet weten dat u de verzekering wenst te beemdigen, 
o in geva! van verbrekmg van de aansluitmg door de Verzekeraar, byvoorbeeld m geval van fraude, schadegeval of met-betaling van de maandelijkse premie, 

volgens de voorwaarden zoals bedoeld in de wet van 4 apni 2014,
o indien u met langer de eigenaar bent van het verzekerde voertuig (in dit geval dient u onmiddellyk aan de Verzekermgnemer te melden dat u met langer 

eigenaar bent van het voertuig),
o op de datum dat het krediet is afgelost, ongeacht de reden daarvoor, of wanneer het krediet opeisbaar wordt, 
o zodra het verzekerde voertuig 10 jaar wordt

in geval van verbrekmg tydens de wachttyd betaalt de Verzekeraar u alie betaalde premies terug

9 HOE KAN IK DE VERZEKERING BEEiNDIGEN?

U heeft drie mameren om de verzekenng te beemdigen
1 u stuurt een aangetekende brief,
2 u bezorgt ons uw verbrekmgsbnef persoonlyk en krygf in ruil daarvoor een bewys van ontvangst,
3 u vraagt aan een deurwaarder de verbrekmg te betekenen door middel van een deurwaardersexploot

De verbrekmg gaat ten vroegste in e6n maand en een dag
1 na de datum van het ontvangstbewijs (voor het eerst voorgestelde middel),
2 na de afgifte van de brief (voor het tweede voorgestelde middel),
3 na de betokening door de deurwaarder (voor het derde voorgestelde middel)

10 WELKE ZIJN UW VERBINTENISSEN ALS AANGESLOTENE?

U - evenals elke gebruiker van het voertuig - gaat de verbmtems aan het verzekerde voertuig te gebruiken als een goede huisvader Dit betekent dat u de techmsche 
normen en voorwaarden van de constructeur m acht neemt en dat u uw voertuig van tyd tottyd laat onderhouden volgens de aanbevelmgen van de constructeur

U dient de controles te laten vernchten by een coneessionaris van het merk en alls facturen te bewaren die u ontvangt van de professionele handelaar die de diverse 
controles, mspecties en onderhoudsbeurten verncht Indien u de door de constructeur aanbevolen onderhoudsbeurten met laat uitvoeren, loopt u het nsico al uw 
rechten te veriiezen op een tussenkomst vanwege de Verzekeraar indien een schadegeval zich voordoet

11 WAT MOET IK DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?

U dient contact op te nemen met de Verzekeraar op het nr +32 2 528 00 66. bmnen de vyf dagen nadat de panne zich heeft voorgedaan (tenzy het voor u materieel 
gezsen onmogelyk is om dat te doen), om het voor de door u gekozen hersteller mogelyk te maken de reparaties uit te voeren

Een mterventie die de Verzekeraar met op voorhand heeft aanvaard, valt met onder de waarborg

De Verzekeraar verbmdt zich ertoe de kosten van de reparaties aan de hersteller terug te betalen bmnen de 15 dagen na ontvangst van de bewysstukken en facturen 
op voorwaarde dat hy akkoord is gegaan met de reparatie en bmnen de door de waarborg vastgestelde grenzen

Handelingen die in het buitenland worden gesteld, worden terugbetaald op basis van het barema van wisselstukken en arbeidskrachten dat in Belgie toepasselyk is 
op dezelfde datum
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De Verzekeraar beboudt zich het recht voor op zijn kosten een beroep te doen op een deskundige die hij zelf kiest om de oorzaak van de panne en de reparaSiekosten 
te beoordelen

12 IN WELKE LANPEN IS DE DEKKiNG GELDIG?

De waarborg is geldsg wanneer het schadegeval zich voordoet in Europa of in een land dat op de Internationale verzekermgskaart (groene kaart) vermeld staat 

13. KAN DE VERZEKERAAR HET TARIEF WiJZIGEN?

De Verzekeraar kan de premie aanpassen bmnen de termijnen en onder de vorm zoals voorzien door de wet van 4 apnl 2014 betreffende de verzekermgen en in dit 
geval kunt u uw overeenkomst ontbmden volgens de termijnen en onder de vorm zoals voorzien door de wet

14 IS ER SPRAKE VAN SUBROGATIE?

Ja, wanneer een schadegeval zich voordoet, kan de Verzekeraar de schadevergoeding die hij aan u heeft betaald, verhalen bij een derde die aansprakelijk zou zijn 
voor het schadegeval In dit geval spreken we van subrogatie

15 WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN FRAUDE?

Elk geval van fraude of pogmg tot fraude ten aanzien van de verzekeringsondernemmg wordt bestraft bij toepassing van de geldende wetgevmg ter zake en/of de 
algemene of bijzondere voorwaarden Fraude of de pogmg daartoe kan ook het voorwerp zijn van strafrechtelijke vervolgingen

16 BESCHERM1NG VAN DE BELANGEN

De verzekeraar is onderworpen aan de regelgevmg Twin Peaks II (wet van 30 juii 2013) Deze regelgevmg heeft tot doel de belangen van de klant te beschermen 
Op de website van de verzekeraar vmdt u bijkomende mlichtmgen betreffende

• het vergoedingsbeleid
zie http //www bnppanbascardif be/pid3079/vergoedmgen html,

• het beleid inzake belangenconflicten
zie http //www bnppanbascardif be/pid308Q/belangenconflicten html

17. KENNISGEVING, RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELUK RECHT

Elke kenmsgevmg door de verzekeraar of de verzekermgnemer aan de aangeslotene wordt
• geacht gedaan te zijn op de datum van afgifte by de post,
• geldig verzonden naar het laatste door de verzekermgnemer meegedeelde adres

Verhuist u? Dan moet u dat melden aan de verzekermgnemer

Eike kenmsgevmg aan de verzekeraar is geldig verzonden naar het Belgisehe bsjkantoor

Geeft de toepassing van deze overeenkomst aanleidmg tot een geschil? Alleen de Belgisehe rechtbanken zijn bevoegd om het geschil op te lessen 

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgisehe wettelyke en reglementasre bepalmgen die de verzekermgen regelen

18 WAT KAN IK DOEN ALS IK NIET TEVREDEN BEN?

Heeft u een klacht over uw verzekermg? Dan kunt u ons dat laten weten op een van de volgende vier mameren
1 Dten uw klacht in op www bnppanbascardif be
2 Stuur een e-mail naar klachtenbeheer@cardif be
3 Contacteer ons telefonisch op het nummer 02 528 00 03
4 Stuur een brief naar Cardif Assurances Risques Divers N V, Klachtenbeheer, Bergensesteenweg 1424,1070 Brussel

Siagen we er met in een oplossmg te vinden? Dan kunt u uw klacht steeds richten aan de Ombudsman van de Verzekermgen
• Vuf een formulier m op www ombudsman as
• Stuur een e-mail naar mfo@ombudsman as
• Stuur een brief naar de Ombudsman van de Verzekermgen, de Meeussquare 35,1000 Brussel 

Nadat u uw klacht hebt mgediend, staat het u steeds vry een rechtsvordermg in te steilen

19 HOE KAN IK COWMUNICEREN MET DE VERZEKERAAR?

U kunt contact opnemen met de verzekeraar via de post Cardif Assurances Risques Divers - Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, op de website 
www bnppanbascardif be onder “contact'’ in het Frans of het Nederlands

20 HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

U vmdt aile mformatie over de verwerkmg van uw persoonsgegevens in het document in bijlage
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Algemene voorwaarden bijstand (versie 11/2019)

ARTIKEL 1. DEFINITIES VAN DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN

in deze voorwaarden worden de voigende begnppen gebruikt

> Bijstandsverfener
KONiNKLIJKE BELGiSCHE TOURING CLUB v z w , Wetstraat 44, 1040 BRUSSEL -RPR Brussei - B T W BE 0403 471 597, F S M A nr 
11210 cA

> Het voertuig
Elke voertuig waarvan het bruto maximaal toegeiaten gewicht met meer dan 3,5 ton bedraagt, ingeschreven in Belgie of in Luxemburg, 
gefmancierd door de verzekenngnemer en dat geimmobiliseerd is op de openbare weg, ten gevoige van pech of ongeva!, op voorwaarde dat 
het voertuig 250 000 km met overschreden heeft 

Worden uitgesloten 
v' de huurwagens,
^ de voertuigen bestemd voor de export,
v'' de voertuigen die met ingeschreven zijn in Beigie of in Luxemburg,
S de voertuigen met een handelaarsplaat, 
v' de voertuigen van koenerdiensten,
S voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer, 
v' de aanhangwagen en de caravans

> De begunstigde
Elke eigenaar van een voertuig dat gedekt is door een verzekermgscontract "EXTENDED WARRANTY" eveneens alie mzittenden die wetteiijk 
en gratis reizen aan boord van dat voertuig, beperkt tot het aantal plaatsen vermeld op het inschrijvmgsbewijs van het gedekte voertuig Lifters 
worden uitgesloten

> Pech
Wordt beschouwd als pech, alle defecten aan mechanische, elektrische of eiektromsche onderdelen van het gedekte voertuig, die leiden tot 
het onklaar zyn van het voertuig hetztj thuis hetzij op de openbare weg of waardoor het voertuig met meer in veilige omstandigheden kan rijden 

Worden met beschouwd als gedekte pech 
S mcidenten door problemen met de banden,
■/ brandstofpanne,
v' panne ten gevoige van het gebruik van een verkeerde brandstof in het voertuig,
S vastnjden van het voertuig,
/ onklaar zijn van het voertuig door het verlies van de sleutels, gebroken of gestolen sleutels of omdat de sleutels zich nog in het afgesloten 

voertuig bevmden,
S vandalisme, diefstal of poging tot diefstai van het voertuig of van onderdelen van het voertuig

> Ongeval
Elke aannjdmg tussen het gedekte voertuig en een derde party of een stiistaande of bewegende hmdernis of het over kop gaan, dat het 
verderzetten van de reis of verplaatsmg die met dat voertuig gepland was, onmogelijk maakf of die de normale njomstandrgheden of de veiligheid 
van de mzittenden of van het voertuig in het gedrang brengt

> Woonplaats
Wordt beschouwd ais woonplaats de hoofdverblyfpiaats of de gebruikelyke verblijfplaats in Belgie van de begunstigde en zijn familie

> Terntonaal bereik
De huidige conventie is enkel van toepassing
S in Belgie voor de in Belgie ingeschreven voertuigen
v' in Belgie en in Luxemburg voor de in Luxemburg ingeschreven voertuigen

ARTIKEL 2. BIJSTAND IN BELGIE

Deze bijstand wordt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verleend, weekends en feestdagen mbegrepen op nummer + 32 (0)2 286 33 87 

2 1 Pechverhelpina / sletma
De alarmcentrale orgamseert en neemtde kosten van het uitsturen van een pechverhelper naarde plaats waar het gedekte voertuig geimmobiliseerd 
staat op de openbare weg ten gevoige van een panne of een ongeval ten laste, om het defecte voertuig weer mobiel te maken of eventueel van een 
sleepdienst om het gedekte voertuig naar een garage van keuze van de klant te slepen 

De kosten voor de herstellsng en de wisselstukken blijven ten laste van de begunstigde 

2 2 Terua-naar-huis service (met cumuleerbaar met vervangwaaen)
By het slepen neemt de alarmcentrale de terugkeer van de klant evenals van de de passagiers naar de woonplaats van de begunstigde ten laste 

De alarmcentrale bepaalt de transportvorm die nodig is voor de terugkeer naar huis van de begunstigde en de passagiers (dienstvoertuig, taxi, trem, 
bus) en betaalt dit transport
De contactsleutels en de boorddocumenten van het voertuig moeten aan de transporteur worden overha ndigd De transporteur wyst echter elke 
verantwoordelijkheid af met betrekkmg tot de onderwerpen en accessoires aan boord van het verzekerde voertuig

2 3 Vervanawaaen (met cumuleerbaar met teruo-naar-luiis service)
Indien de hersteltmg van de wagen meer dan een dag bedraagt wordt een vervangvoertuig van categorie A of B ter beschikking van de begunstigde 
in Belgie gesteld, onmiddellijk na het euvel voorde duur van de herstelimg met een maximum van 2 werkdagen
De vervangwagen zal ter beschikking worden gesteld en moet bmnengebracht worden m een Rent A Car depot in Belgie (met hetzelfde niveau van 
brandstof) Het brandstofverbruik gedurende het gebruik is voor rekenmg van de begunstigde 

De vervangwagen zal met toegekend worden in de voigende gevallen 
> indien het voertuig voor het beoefenen van autowedstryden is gebruikt,
r- indien de bestuurder met in staat is om te rijden, de vereiste manoeuvres met kan uitvoeren of zich onder mvloed van drank of narcotica bevindt, 
r indien het voertuig met beschikbaar is als gevolg van herstellmgen buiten de pech, zoals onderhoud of opknapbeurt, 
r indien de bestuurder met over de nodige documenten beschikt of de instructies van de verhuurder met naleeft (identiteiiskaart, njbewys.borg)

HBNP PARIBAS
CARDIF

CARDIF Assurances Rlsques Divers N V.
Maatschappij naar Frans recht- Maatschappetijke zetei Bd Haussmann 1,75009 PARIJS
Bergensesteenweg 1424,1070 BRUSSEI • B T W BE 043S 025 994 • R P R BRUSSEL
Verzekermgsonderneming toegeiaten onder het codenummer 978 {K B 06/02/1989 - BS_ 18/02/1989)



Zijn de facto uitgesloten van onderhavige voorwaarden
Incidenten als gevolg van gebruik van verdovende middelen (behaive op medisch voorschnft), drugs of alcoholmisbruik,
Hike aanvraag tot tussenkomst, met ingediend op bet ogenblik van de feiten, noch goedgekeurd, behaive wanneer de begunstigde kan bewijzen 
dat hij met in de magelsjkhesd was om de centrale te contacteren en dat hy deze gecontacteerd heeft vanaf bet moment dat bet mogeiijk was,
Alle schade die bet gevolg is van bet met-na!even van de mstructies van de bijstandverlener,
Alie schade die voortvloeit uit cnmmele of zelfmoordpogmgen, uit het beoefenen van gevaarlijke sporten (wedstnjden, autoraces, snelheidsproeven), 
Vertragmgen veroorzaakt door burgeroorlog, staking, betogmg, terronsme, overstrommg of elke andere natuurramp,
Alle schade die voortvloeit uit gebeurtemssen die opzettelijk werden uitgelokt door de begunstigde of uit een vnjwillige veronachtzammg van de 
wetten en reglementen,
Alle schade die voortvloeit uit het bewust met naleven van het onderhoudspian voorzien door de constructeur
Immobilisatie van het voertuig door het ingnjpen van de ordediensten, door de inbeslagname of ledere andere immobilisatie op wettehjke grand, 
fmmobilisatie die het gevolg is van een natuurramp zoals een overstrommg, een aardbevmg, hagelbuien (of alle andere klimatoiogische rampen), 
Immobilisatie van het voertuig in een garage of by een koetswerkhersteller,
Alle acte van vandalisme, diefstal en poging tot diefstal van het voertuig of onderdeel, glasbreuk of beschadiging van glas of optiek
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