
BA Motorrijtuigen − High5-bonus

Wij berekenen de graad met de gegevens die hieronder staan:

1. Wij krijgen de ‘attesten schadeverleden’ van de verzekeringnemer en de gebruikelijke bestuurders. Daarin 
staat hoeveel schadegevallen iedereen had in de laatste 5 jaar. Heeft iemand minder dan 5 jaar een rijbewijs, 
dan gaan wij zover als wij kunnen terug.

2. Daarnaast kijken wij hoelang iedereen een rijbewijs categorie B of hoger heeft.

Met die gegevens en met de tabel hieronder berekenen wij de graad. U kunt die graad in tabel 1 aflezen door de 
combinatie te maken van het aantal jaren rijbewijs en het aantal schadegevallen in fout gedurende de laatste 
5 jaar. Die graad of bonus-malusgraad vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden. Hebben de verzekeringnemer 
of de gebruikelijke bestuurders geen ‘attesten schadeverleden’? Dan passen wij zowel bij beperkt gebruik als bij 
beroepsgebruik graad 11 toe.

Aantal jaren  
rijbewijs

Aantal schadegevallen in 
fout laatste 5 jaar

0 1

Graad

< 1 11 16

1 10 15

2 9 14

3 8 13

4 7 12

5 6 11

6 5 10

7 4 9

8 3 8

9 2 7

10 1 6

11 0 5

12 -1 4

13 -2 3

14 -2 2

15 -2 1

16 -2 0

17 -2 0

18 -2 0

19 -2 0

20 -2 0

21 -2 0

≥ 22 -2 0

NIEUW!

Productfiche
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Was er in de laatste 5 jaar meer dan 1 schadegeval in fout? Of is er geen gebruikelijke bestuurder? Dan beslissen 
wij welke graad wij de verzekeringnemer geven. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft de verzekeringnemer u niet alle ‘attesten schadeverleden’ bezorgd of staat daarop andere informatie dan 
die wij hebben gebruikt om de graad te bepalen? Of hebben de verzekeringnemer of gebruikelijke bestuurders 
schadegevallen van vóór de start van deze verzekering waarbij voor de schade aan anderen pas na de start 
van deze verzekering is betaald, niet aan ons doorgegeven? En hebben wij daardoor de graad niet juist bepaald 
of gewijzigd? Dan passen wij de polis aan aan de correcte graad volgens bovenstaande tabel. Levert dat een 
premieverschil op? Dan betalen wij het teveel aan de verzekeringnemer terug of eisen wij het tekort bij de verze-
keringnemer op.

Dit document is uitsluitend 
bestemd voor professionele 
verzekeringstussenpersonen.
Het is niet toegelaten om dit document 
(of een deel ervan) door elektronische 
middelen of andere middelen te 
verspreiden onder prospecten of niet-
professionele klanten. 
Heeft uw klant een klacht, dan bent u als 
bemiddelaar het eerste aanspreekpunt.
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