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Clausules 

De onderstaande clausules zijn in gebruik op de 
motorrijtuigenpolissen. 

Beveiligingseisen personenauto’s bouwjaar voor 
2015

Cataloguswaarde  
(incl btw)

Alarmklasse

Tot EUR 50.000 1
Clausule 2261

Van EUR 50.000 tot  
EUR 80.000

3 (tenzij 2 aanwezig is)
Clausule 2263

Van EUR 80.000 tot  
EUR 125.000

4 (3+(voertuig) volg of 
terugvindsysteem)
Clausule 1415

Vanaf EUR 125.000 5 + Woningklasse 2 CCV/BORG
Clausule 2266

Beveiligingseisen personenauto’s bouwjaar vanaf 
2015

Cataloguswaarde  
(incl btw)

Alarmklasse

Tot EUR 50.000 VbV/SCM startonderbreker af-
fabriek of met eigen autorisatie
Clausule 4069 of 1420

Van EUR 50.000 tot  
EUR 80.000

VbV/SCM startonderbreker af-
fabriek of met eigen autorisatie 
+ VbV/SCM alarmsysteem met 
hellinghoek-detectie (tenzij 
VbV/SCM alarmsysteem al 
aanwezig is. 
Clausule 4069 of 1420 
aangevuld met 1422

Van EUR 80.000 tot  
EUR 125.000

VbV/SCM startonderbreker af-
fabriek of met eigen autorisatie 
+ VbV/SCM alarmsysteem met 
hellinghoek-detectie + VbV 
/SCM voertuigvolgsysteem 
met jammingdetectie of terug-
vindsysteem. 
Clausule 4069 of 1420 
aangevuld met 1422 en 4092 
of 4093
Clausule 1429 is ook mogelijk

Vanaf EUR 125.000 VbV/SCM voertuigvolgsysteem 
met jammingdetectie in 
combinatie met een VbV/SCM 
alarmsysteem + R2 beveiliging 
woonhuis.
Clausule 4069 of 1420  
aangevuld met 1422, 4094 en 
4091

1415 - SCM klasse 4 plus 3
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een SCM 
klasse 3 diefstalbeveiligingsinstallatie met een geldig 
SCM-certificaat. Daarnaast heeft de auto een SCM klasse 
4 voertuigvolgsysteem met een geldig SCM-certificaat.
Om gebruik te kunnen maken van het voertuigvolg-
systeem heeft u een geldig abonnement nodig van een 
NCP erkende particuliere alarmcentrale.
Het SCM-certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar bent 
u verplicht om aan te tonen dat de installatie jaarlijks is 
gekeurd bij een erkend inbouwbedrijf.
Als u de auto verlaat, bent u verplicht om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat de diefstalbeveiligingsinstallatie 

en het voertuigvolgsysteem helemaal goed zijn 
ingeschakeld.

Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding of 
poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen verzekerd 
als u zich aan de verplichtingen houdt en als u het 
originele SCM-certificaat kunt laten zien.

1420 - SCM startonderbreker met eigen autorisatie
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een VbV/SCM 
startonderbreker met eigen autorisatie.
Het SCM-certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar bent 
u verplicht om aan te tonen dat het systeem jaarlijks is 
goedgekeurd bij een erkend inbouwbedrijf.
Als u de auto verlaat, bent u verplicht om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat het diefstalbeveiligingssysteem 

helemaal goed is ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding of 
poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen verzekerd 
als u zich aan de verplichtingen heeft gehouden en als 
u het originele SCM-certificaat kunt laten zien.

1422 - SCM alarmsysteem met hellingshoekdetectie
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een VbV/SCM 
alarmsysteem met hellingshoekdetectie.
Het SCM-certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar bent 
u verplicht om aan te tonen dat het systeem jaarlijks is 
goedgekeurd bij een erkend inbouwbedrijf.
Als u de auto verlaat, bent u verplicht om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat het diefstalbeveiligingssysteem 

helemaal goed is ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding of 
poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen verzekerd 
als u zich aan de verplichtingen heeft gehouden en als 
u het originele SCMcertificaat kunt laten zien.
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zekerd als u zich aan de verplichtingen houdt en als u 
het originele SCM-certificaat kunt laten zien.

2266 - SCM klasse 5 + Borg klasse 2
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een SCM 
klasse 3 diefstalbeveiligingsinstallatie met een geldig 
SCM-certificaat. Daarnaast heeft de auto een SCM 
klasse 5 voertuigvolgsysteem met een geldig SCM-
certificaat.
Om gebruik te kunnen maken van het voertuigvolg-
systeem heeft u een geldig abonnement nodig van 
een particuliere alarmcentrale die erkend is door het 
NCP. Wij hebben met u afgesproken dat de woning 
van de regelmatige bestuurder zowel elektronisch 
als bouwkundig beveiligd moet zijn volgens klasse 2 
CCV/BORG.
Het SCM-certificaat is drie jaar geldig. Na drie jaar 
bent u verplicht om aan te tonen dat de installatie 
jaarlijks is gekeurd bij een erkend inbouwbedrijf.

Beveiligingseisen personenauto’s bouwjaar vanaf 
2015
4069 - SCM startonderbreker (Af-fabriek)
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een SCM af-
fabriek gemonteerde diefstalbeveiligingsinstallatie.
Als u de auto verlaat, bent u verplicht om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat de diefstalbeveiligingsinstallatie 

helemaal goed is ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding 
of poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen verze-
kerd als u zich aan de verplichtingen heeft gehouden 
en als u het originele SCMcertificaat kunt laten zien. 
Heeft u dat niet? Dan is een schriftelijk bewijs van de 
fabrikant en/of dealerorganisatie ook voldoende.

4092 - VBV/SCM voertuigvolgsysteem (voorheen 
klasse 4)
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een VbV/
SCM voertuigvolgsysteem. Om gebruik te kunnen 
maken van het voertuigvolgsysteem heeft u een 
abonnement nodig van een particuliere alarmcen-
trale. Deze moet erkend zijn door het NCP (Nationaal 
Centrum voor Preventie). Het SCM-certificaat is drie 
jaar geldig. Daarna moet u kunnen aantonen dat 
de installatie jaarlijks is gekeurd bij een erkend 
inbouwbedrijf

4093 - VbV/SCM terugvindsysteem
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een VBV/
SCM goedgekeurd terugvindsysteem TV01.
Om gebruik te kunnen maken van het terugvind-
systeem heeft u een abonnement nodig van een 

1429 - Beveiliging van de auto met alarmsysteem 
met hellingshoekdetectie en Lojack voertuigvolg-
systeem
De verzekerde auto heeft een alarmsysteem met 
hellingshoekdetectie en met een geldig SCM-certifi-
caat. Daarnaast heeft de auto een LoJack voertuig-
volgsysteem. Om gebruik te kunnen maken van het 
voertuigvolgsysteem heeft u een abonnement nodig 
van een particuliere alarmcentrale. Deze moet erkend 
zijn door het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie).
Het SCM-certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet u 
kunnen aantonen dat de installatie jaarlijks is gekeurd 
bij een erkend inbouwbedrijf. Als u de auto verlaat, 
moet u zich altijd aan de volgende afspraken houden:
• u sluit de auto goed af.
•   u zorgt ervoor dat de (diefstal)beveiligingsinstallatie 

is ingeschakeld.
•  u zorgt ervoor dat het LoJack voertuigvolgsysteem is 

ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding 
of poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen 
verzekerd als u zich aan de afspraken houdt. Ook 
moet u ons het originele SCM-certificaat kunnen laten 
zien.

Beveiligingseisen personenauto’s bouwjaar voor 
2015
2261 - SCM klasse 1
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een SCM 
klasse 1 diefstalbeveiligingsinstallatie of een af-
fabriek gemonteerde diefstalbeveiligingsinstallatie.
Als u de auto verlaat, bent u verplicht om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat de diefstalbeveiligingsinstallatie 

helemaal goed is ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding 
of poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen verze-
kerd als u zich aan de verplichtingen heeft gehouden 
en als u het originele SCMcertificaat kunt laten zien. 
Heeft u dat niet? Dan is een schriftelijk bewijs van de 
fabrikant en/of dealerorganisatie ook voldoende.

2263 - SCM klasse 3
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat 
de auto die op de polis staat is voorzien van een 
SCM klasse 3 diefstalbeveiligingsinstallatie met een 
geldig SCM-certificaat. Het SCM-certificaat is drie jaar 
geldig. Na drie jaar bent u verplicht om aan te tonen 
dat de installatie jaarlijks is gekeurd bij een erkend 
inbouwbedrijf. Als u de auto verlaat, bent u verplicht 
om:
• Deze goed af te sluiten.
•  Ervoor te zorgen dat de diefstalbeveiligingsinstallatie 

helemaal goed is ingeschakeld.
Heeft u schade die is ontstaan door diefstal, joyriding 
of poging daartoe? Dan bent u hiervoor alleen ver-
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particuliere alarmcentrale. Deze moet erkend zijn 
door het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie).

4094 - VbV/SCM voertuigvolgsysteem(voorheen 
klasse 5)
De verzekering is aangegaan op voorwaarde dat de 
auto die op de polis staat is voorzien van een VbV/
SCM voertuigvolgsysteem dat geactiveerd wordt door 
het alarmsysteem met hellinghoekdetectie.
Om gebruik te kunnen maken van het voertuigvolg-
systeem heeft u een abonnement nodig van een 
particuliere alarmcentrale. Deze moet erkend zijn 
door het NCP (Nationaal Centrum voor Preventie). Het 
SCM-certificaat is drie jaar geldig. Daarna moet u
kunnen aantonen dat de installatie jaarlijks is gekeurd 
bij een erkend inbouwbedrijf

4091 - R2 beveiliging woonhuis
Ter voorkoming van diefstal van de autosleutels 
vanuit het woonhuis, dient het verzekerde adres dat
op de polis staat te zijn voorzien van een gecertifi-
ceerde bouwkundige en elektronische beveiliging. 
Deze moet voldoen aan de normen voor risico klasse 
R2 van de Stichting BORG. U bent verplicht om:
•  Voor de alarminstallatie een onderhoudscontract af 

te sluiten met een BORG-gecertificeerd en erkend 
beveiligingsbedrijf. Dit contract moet ingaan op de 
dag dat het alarm wordt geïnstalleerd. Het contract 
moet tijdens de looptijd van de verzekering geldig 
blijven.

•  De beveiliging in te schakelen bij het verlaten van 
het pand en ’s nachts.

•  De alarminstallatie in goede staat te houden en te 
gebruiken.

•  Te voorkomen dat schade kan ontstaan als de 
alarminstallatie niet blijkt te werken.


