Voordelen Rijscholenpolis
Examendekking
Op grond van de examendekking vergoeden wij de schade geleden door de leerling, bestaande uit het
door het CBR vastgestelde praktijkexamengeld of de kosten van de tussentijdse toets, plus driemaal het
rijlesgeld zoals je dat doorberekent aan de leerling. Deze vergoeding ontvang je als de leerling de toets of het
examen niet kan beginnen of afmaken door:
• een mechanisch of motorisch mankement van het lesvoertuig;
• een aanrijding met het lesvoertuig;
• een medische reden waardoor de leerling geen examen kan doen;
• een sterfgeval in de eerste graad familie van de leerling of de instructeur.
Instructeursrisico
Het instructeursrisico wordt standaard op de AVB meeverzekerd als parapludekking op alle voertuigen.
Hiermee is de aansprakelijkheid van de juridische bestuurder (de instructeur) afgedekt. Deze dekking is
verder uitgebreid naar:
• faalangsttrainingen
• rijvaardigheidstrainingen
• antislipcursus
• opfriscursussen
• nascholing
Nieuwwaarderegeling
Wij gaan uit van de nieuwwaarde minus een waardeaftrek voor ouderdom als het motorrijtuig voldoet
aan alle voorwaarden voor nieuwwaarde en op het moment van de schadegebeurtenis ouder is dan 24
maanden en jonger dan 48 maanden. Wij vergoeden dezelfde waarde als voor nieuwwaarde met aftrek
van 2% per maand in het derde jaar en 1,25% per maand in het vierde jaar.
Eigen risico
Het standaard eigen risico op cascodekking is € 135,- Bij ruitschade en ruitvervanging is er geen eigen risico
van toepassing.
Vervangend vervoer
Je hebt recht op vergoeding van vervangend vervoer als het motorrijtuig volledig casco verzekerd is. Deze
vergoeding is als volgt:
• Bij een herstelperiode van meer dan twee dagen € 75,- per dag met een maximum van vijf dagen.
• Bij totaalverlies of diefstal € 75,- per dag met een maximum van tien dagen.
Geen schadesturing
De verzekerde bepaalt door wie de schade wordt gerepareerd. Er is dus geen schadesturing van toepassing.
Bedrijfsschaderegeling
Wij vergoeden de objectieve bedrijfsschade als een aanrijding heeft plaatsgevonden met een ander
voertuig, en de bestuurder daarvan aansprakelijk is voor het ontstaan van die schade. De bedrijfsschade
wordt direct gerelateerd aan de objectieve reparatieduur.
Accessoires
Accessoires als dakbord, belettering, spiegels en dubbele bediening zijn gratis meeverzekerd tot een
maximum van 10% van de cataloguswaarde van de auto.
Terugrit
De terugrit na een examen van het CBR naar huis, waarbij de geslaagde leerling terugrijdt, is door ons
verzekerd.

