
 

 

Blue Care Plus Verzekering CNH Industrial 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct  

Verzekeraar: AIG Europe S.A.  Product: Blue Care Plus (Landmateriaal verzekering)  

AIG Europe S.A. is een verzekeraar ingeschreven in het handels –en vennootschapsregister te Luxemburg onder nummer B 218806. maatschappelijke 

zetel te 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. AIG Europe S.A. is een verzekeraar met vergunning van het Luxemburgs Ministerie van 

Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, 

caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. AIG Europe S.A., Nederlands bijkantoor is gevestigd te Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK 

Capelle aan den IJssel, Nederland. AIG Europe S.A., Nederlands bijkantoor is ingeschreven bij De Nederlandsche Bank (DNB) onder het nummer 

R136621, te raadplegen op: www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/openbaar-register/WFTVE/index.jsp.  

 

Dit document dient enkel voor informatiedoeleinden en geeft u een kort overzicht van de belangrijkste inhoud van uw 

verzekeringspolis. Volledige precontractuele informatie over deze verzekering kan in andere documenten gevonden 

worden. 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze polis dekt het verlies, de diefstal of schade van of aan nieuw landbouw- en werkmaterieel.  

 Wat is verzekerd? 

✓ Materiële schade aan het verzekerde object door 
constructiefouten, verwerkingsfouten, 
montagefouten, materiaal- of gietfouten en fouten in 
het ontwerp (eigen gebrek). 

✓ Materiële schade als gevolg van een eigen gebrek 
en de hieruit voortvloeiende gevolgschade. 

✓ Schade als gevolg van een van een externe 

oorzaak. 

✓ Schade door brand, ontploffing. 

✓ Schade door botsen, aanraken, stoten, slippen, 
omslaan of te water of van de weg geraken als 
gevolg van een aard of een gebrek van het 
verzekerde object zelf. 

✓ Diefstal, vermissing en verduistering van het 

verzekerde object of een deel ervan.  

✓ Deze dekking geldt alleen voor materiaal van 
maximaal 4 jaar oud of met minder dan 7.500 
bedrijfsuren 

 

Verzekerd bedrag 

Nieuw vervangingswaarde met als maximum de 
aankoopprijs (incl. niet-recupereerbare BTW) en als 
absoluut maximum EUR 750,000 per verzekerde 
machine. 

  Wat is niet verzekerd? 

Machinebreuk en casco:  

Verlies of schade:  

 veroorzaakt door oneigenlijk gebruik; 

 veroorzaakt door natuurlijke catastrofes 
(overstroming, orkaan, aardbeving of tsunami); 

 veroorzaakt door opzet of gebrek aan onderhoud; 

 veroorzaakt door onbevoegde chauffeur; 

 enkel aan luchtbanden en rupsen; 

 enkel aan messen en bladen van hakselaars en 

oogstmachines; 

 bestaande uit herstelkosten van normale slijtage; 

 veroorzaakt door onbehoorlijk gebruik of 

inbeslagname; 

 aan aanhangwagens; 

 veroorzaakt door een atoomkernreactie of een 
chemisch, biologisch, biochemisch of 
elektromagnetisch wapen; 

 veroorzaakt door een gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer, muiterij of tijdens inbeslagneming door 
Belgische of buitenlandse autoriteiten; 

 veroorzaakt door cyberaanvallen; 

 bij verhuur aan derden; 

 in verband met recall-acties; 

 die onder fabrieksgarantie van het verzekerde 

object valt; 

 aan externe apparatuur alsmede de (de-)montage 
hiervan, met uitzondering van de accessoires die 
origineel af fabriek door de fabrikant zijn 
meegeleverd samen met het verzekerde object; 
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 als gevolg van de diefstal van GPS-systemen, tenzij 
het verzekerde object gestald is in een afgesloten 
ruimte en er sporen van braak aan deze ruimte 
aanwezig zijn; 

 aan opbouw of wijzigingen aan het verzekerde 
object; 

 als gevolg van niet-naleving van de eisen van 

onderhoud en reparatie; 

 veroorzaakt door softwarefouten. 

 

  
 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Eigen risico:  

- bij gedeeltelijke schade: 500 EUR 
- bij totaal verlies: geen. 
- bij diefstal: 

• indien goedgekeurd 

beveiligingssysteem dat in werking 

was op het moment van de (poging 

tot) diefstal: € 1.000 

• indien GEEN goedgekeurd 

beveiligingssysteem of indien het niet 

in werking was op het moment van de 

(poging) tot diefstal: 10% van de 

schade met een minimum van € 

2.500. Verzekeraar 

     
 Waar ben ik gedekt? 

✓ De verzekering geeft alleen dekking voor gebeurtenissen in het land waar de Verzekerde woont, c.q. gevestigd is en 
de aangrenzende landen tot 250 km buiten de landsgrenzen. 

  

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

— u stipt houden aan de garantiebepalingen, onderhoudsbeurten en verversingstermijnen als aangegeven door de 
fabrikant en alleen olie- en smeermiddelen te gebruiken van de voorgeschreven kwaliteit; 

— in het door de fabrikant en/of dealer/subdealer ter beschikking gestelde onderhoudsboekje de beurten en 
verversingen registreren; 

— de onderhoudsbeurten, verversingen en vervanging van onderdelen laten plaatsvinden bij een door de fabrikant 
erkende dealer of subdealer van het desbetreffende merk of uitvoeren in samenspraak met en onder supervisie 
van een door de fabrikant erkende dealer of subdealer van het desbetreffende merk; 

— zodra het verzekerde object in de regel in het buitenland wordt gestald, wordt voorzien van een buitenlands 
kenteken of zodra u uw woonplaats buiten de Benelux vestigt, dient u dit ten spoedigste aan de Verzekeraar te 
melden. 

Zodra u op de hoogte bent van een schadegeval, die voor de Verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, dient u ten 
aanzien daarvan: 

— Het zich  voordoen van het schadegeval en alle van belang zijnde gegevens onverwijld of in ieder geval zo 
spoedig als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk aan de Verzekeraar mededelen 

— beschadigde onderdelen voor inspectie door of namens de Verzekeraar bewaren; 

— zich onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; 

— de politie in kennis stellen in geval van een vermoedelijk strafbaar feit, waarbij het object is betrokken, daarvan 
de politie ten spoedigste kennisgeven; 

— alle van belang zijnde bescheiden onverwijld aan de Verzekeraar zenden; 

— u volle medewerking aan de Verzekeraar verlenen en alles nalaten, waardoor de Verzekeraar in een redelijk 
belang kan worden geschaad. 

  



 Wanneer en hoe betaal ik? 

CNH Industrial Belgium NV draagt als verzekeringnemer de premie af die is verbonden aan dit verzekeringsproduct. Voor 
u als Verzekerde zijn er geen extra kosten verbonden aan dit verzekeringsproduct.  

  
 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De individuele aansluiting wordt van kracht vanaf de startdatum van de fabrieksgarantie en eindigt: 

- Wat de dekking eigen gebrek betreft: na 7.500 uur gebruik, 3 jaar of Totaal Verlies, afhankelijk van wat zich het eerst 

voordoet. 

- onmiddellijk nadat de Verzekeraar een schadevergoeding heeft betaald in verband met een Totaal Verlies. 

- na verkoop of eigendomsovergang. 

 

De dekking heeft een maximale duur van 3 jaar.  

  
 Hoe zeg ik mijn individuele aansluiting op? 

Bij aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs: 

- mits een opzeggingstermijn van twee maanden. 

  
 Opschortende voorwaarde 

Uw individuele dekking komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of 

regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van de verzekerden, medeverzekerden en andere 

(rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de individuele aansluiting. 

 


