Model 202A3
blad 1

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering
Schadeverzekering Inzittenden
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.
Inhoudsopgave
1 Aanvullende woordenlijst
2 Geldigheidsgebied
3 Wat is verzekerd
4 Wat is uitgesloten
5 Beperkingen van de uitkering
6 Regeling van de schade
7 Einde van de verzekering
8 Einde van de dekking
9 Samenloop
Onder artikel 10 en 11 zijn geen bepalingen opgenomen
12 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig
Artikel 1

Aanvullende woordenlijst
Aanhangwagen
Een kampeerwagen, een caravan, een ander voertuig of werktuig, of een ander object dat daarmee volgens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stellen is, ongeacht het aantal wielen en alleen als deze
aan het motorrijtuig is gekoppeld.
Accessoires en/of bijzondere constructies
De onderdelen en voorwerpen die specifiek bij het motorrijtuig horen en geen deel uitmaken van de
standaarduitrusting. En ook:
- het overschrijvingsbewijs (deel II van het kentekenbewijs) met de kentekenplaten;
- veiligheidsbevorderende voorwerpen zoals brandblusapparaten, sleep- en reddingskabels, gevarendriehoek;
- roestwerende behandeling;
- wijziging van de motor, het chassis of de carrosserie van het motorrijtuig;
- een gasinstallatie, schuif- of roldak, reclamebeschilderingen, metallic lak, automatische versnellingsbak;
- telecommunicatieapparatuur zoals autotelefoon, telefax, mobilofoon, semafoon en 27 MCapparatuur;
- audioapparatuur.
Gebeurtenis
Een voor verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval, waarbij met, door of aan een
motorrijtuig schade wordt veroorzaakt. Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering hebben
plaatsgevonden.
Motorrijtuig
Het motorrijtuig dat op het verzekeringsbewijs omschreven is, met de standaard bijgeleverde onderdelen,
accessoires en/of bijzondere constructies, en eventueel met een aanhangwagen, zoals hierboven omschreven.
Schade
Hieronder verstaan wij:
1 schade aan personen: de schade door letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ongeacht of
dit de dood tot gevolg heeft;
2 schade aan zaken: de schade door beschadiging en/of vernietiging van zaken die zich in en/of op het motorrijtuig bevinden. Deze zaken mogen echter niet tot de uitrusting of accessoires en/of bijzondere constructies van
het motorrijtuig horen. Zij mogen ook niet deel uitmaken van een handelsvoorraad.
Verzekerde
De bestuurder en de passagiers.
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Artikel 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs ("groene kaart")
staan vermeld en niet zijn doorgehaald.
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Artikel 3

Wat is verzekerd
Wij verzekeren de schade die de verzekerden lijden als gevolg van een (verkeers-)ongeval tot maximaal het
verzekerd bedrag per gebeurtenis.
Sieraden, foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerd tot maximaal € 2.300,- per verzekerde per gebeurtenis.

Artikel 4

Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen van dit artikel gelden onverkort de uitsluitingen die zijn opgenomen in artikel 4 van de
algemene voorwaarden.
Van deze verzekering is uitgesloten:
1 schade die is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan wedstrijden waarbij het vooral aankomt op snelheid;
2 schade die is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd gebruikt
a voor verhuur (waaronder leasing),
b voor vervoer van personen tegen betaling, met uitzondering van carpooling,
c of voor andere doeleinden dan die aan ons zijn opgegeven dan wel door de wet zijn toegestaan;
3 schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder
a niet in het bezit is van een naar Nederlands recht geldig rijbewijs voor het besturen van het motorrijtuig,
b of niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak;
4 schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis zo onder invloed
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat dit hem door de wet of overheid is of zou
zijn verboden. Als de bestuurder een ademtest, urine of bloedproef weigert, staat dat gelijk met het bepaalde in
de vorige zin;
5 schade die is veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt op
grond van een overheidsbesluit;
6 schade die voortvloeit uit diefstal of vermissing van geld of geldswaardig papier;
7 schade aan andere zaken dan aan handbagage en koffers van verzekerden;
8 schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van de verzekerde en die het gevolg is van diens
merkelijke schuld.

Artikel 5

Beperkingen van de uitkering
Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige veiligheidsgordels, wat in strijd is met de wettelijke verplichting,
kan eigen schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld wordt vastgesteld in overeenstemming met het
heersende recht en wordt bij vaststelling van de uitkering toegerekend aan de verzekerde die geen gordel droeg.

Artikel 6

Regeling van de schade
Vaststelling vergoeding
Als een verzekerde gedood of gewond wordt, dan wordt bij het vaststellen van de vergoeding, en van degenen die
recht hierop hebben, de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek toegepast.
Rechthebbenden
Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of
hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
Overschrijding verzekerd bedrag
Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun schade in totaal hoger is dan
het verzekerd bedrag, dan wordt het verzekerd bedrag naar evenredigheid van hun schade verdeeld. Als de
vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen bestaat en als de waarde hiervan, met daarbij opgeteld
eventuele andere uitkeringen, hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die
uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7

Einde van de verzekering
In artikel 7 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In aanvulling
daarop eindigt deze verzekering zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald. U bent verplicht
dit zo spoedig mogelijk aan ons mee te delen. In dit geval betalen wij de vooraf betaalde premie over de
resterende duur van de verzekering terug.

Artikel 8

Einde van de dekking
In artikel 8 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de dekking. In aanvulling daarop
eindigt de dekking van deze verzekering ook:
1 zodra u of, als u komt te overlijden, uw erfgenamen geen belang meer hebben bij het motorrijtuig en er ook niet
meer de feitelijke macht over hebben;
2 in geval van totaal verlies of tenietgaan van het motorrijtuig;
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U of uw erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van eigendom of omstandigheid die tot
het einde van de dekking heeft geleid, ons daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 9

Samenloop
Als een van de verzekerden aansprakelijk is voor schade die door deze verzekering wordt gedekt, dan wordt de
betaling, voor zover die kan worden gevorderd onder de aansprakelijkheidsverzekering, gedaan volgens de
bepalingen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 10-11
Artikel 12

Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 10 en 11 geen bepalingen opgenomen.

Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig

21181-112006 / 202A3

De verzekering geldt ook voor een gelijksoortig vervangend motorrijtuig dat niet aan u of uw echtgeno(o)t(e)
toebehoort, zolang het verzekerde motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, onderhoud of wettelijk
verplichte keuringen.
Deze dekking geldt voor maximaal dertig achtereenvolgende dagen.
Deze dekking geldt niet als voor het vervangende motorrijtuig een andere verzekering is gesloten.
Voor het verzekerde motorrijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dekking van kracht.
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