Bijzondere Voorwaarden
Schadeverzekering voor inzittenden
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De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op het
polisblad omschreven motorrijtuig:
Art. 1
a.
b.

c.

d.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verzekerden:
de inzittenden die door een daartoe bevoegd persoon zijn gemachtigd van het motorrijtuig gebruik te maken.
Verkeersongeval:
een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, van de weg of te water geraken van het motorrijtuig.
Als verkeersongeval wordt mede aangemerkt een ongeval een verzekerde overkomen tijdens:
1.
het in- en uitstappen van het motorrijtuig;
2.
een (nood)reparatie onderweg aan het motorrijtuig;
3.
het vullen met brandstof van het motorrijtuig;
4.
het verlenen van eerste hulp buiten het motorrijtuig bij een verkeersongeluk.
Personenschade:
letsel of benadeling van de gezondheid als gevolg van een plotseling onverwacht van buiten af, op het lichaam van de
verzekerden inwerkend geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat, al dan niet de dood
ten gevolge hebbend.
Zaakschade:
beschadiging, teniet of verloren gaan van met het motorrijtuig vervoerde zaken die behoren tot de particuliere huishouding
van verzekerden, met uitzondering van motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans en de accessoires daarvan, alsmede
geld, girobetaalkaarten, creditcards, bankcheques en ander geldswaardig papier.

Art. 2

Omvang van de dekking
Indien een verzekerde een verkeersongeval overkomt vergoedt verzekeraar de personenschade en zaakschade die een
verzekerde lijdt.

Art. 3

Verzekerd bedrag
Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag geldt als maximum vergoeding per verkeersongeval voor alle verzekerden
tezamen.

Art. 4

Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade:
die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en –wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering van de
betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids- en behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend
is, die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden en waarvan de duur niet langer is dan 24 uur;
veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is verhuurd of gebezigd wordt voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor
andere doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld of voor een ander doel dan door de wet is
toegestaan;
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan;
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Genoemde vormen van molest worden nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank in ’s Gravenhage is gedeponeerd;
die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten;
veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
1.
niet in het bezit is van een geldig, voor het besturen van een motorrijtuig, voorgeschreven rijbewijs

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Onverminderd de uitsluitingen zoals hierboven genoemd, bestaat geen recht op schadevergoeding, indien een of meer van
de verzekerden onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enige bedwelmend of opwekkend middel
verkeerde(n), dat mede daardoor het verkeersongeval mogelijk is geworden.
Art. 5
1.

Schadevergoeding en schaderegeling
Zaakschade
In geval van zaakschade zal de vaststelling van de omvang van de vergoeding plaatsvinden op basis van de reparatiekosten
tot maximaal het verschil in waarde van de zaak direct voor en na de beschadiging. Zijn de reparatiekosten hoger dan dit
verschil of kan de zaak niet worden gerepareerd dan vergoedt de verzekeraar de waarde van de zaak onmiddellijk voor het
verkeersongeval onder aftrek van de waarde van de restanten.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Personenschade
In geval van personenschade zal de vaststelling van de omvang van de vergoeding en ven degenen die recht hebben op
vergoeding plaatsvinden overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden gedaan door rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken
natuurlijke personen en hun nagelaten betrekkingen.
Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meer personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde bedrag
overtreft, dan zal dit naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld.
Bestaat de vergoeding van schade in periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkering naar evenredigheid
verminderd.
Indien de schade het verzekerde bedrag overtreft en sprake is van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een derde, dan
gaat de vordering van de verzekerde(n) op de aansprakelijke partij voor dat meerdere voor op de regresvordering van
verzekeraar.
Veiligheidsgordels
De schadevergoeding wegens letsel of overlijden van de verzekerde die ten tijde van het verkeersongeval – in strijd met de
wettelijke verplichting – geen veiligheidsgordel droeg wordt met 25% verminderd, tenzij wordt aangetoond dat het nietdragen van de gordel geen invloed heeft gehad op de omvang van de schade.
Andere verzekeringen/voorzieningen
Indien de verzekerde of diens nagelaten betrekkingen geheel of gedeeltelijk recht heeft/hebben op schadevergoeding
krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen uit andere hoofde, dan kan voor dat deel geen beroep
worden gedaan op deze verzekering. Deze beperking geldt niet voor vergoedingen krachtens een ongevallen inzittendenverzekering.
Aansprakelijkheidsverzekering
Voor zover naar aanleiding van een verkeersongeval een beroep kan worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering
van het motorrijtuig waarop deze polis van toepassing is, zal vergoeding van schade krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen plaatsvinden.

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door Assuradeuren Gilde b.v. verwerkt ten
behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het beheren van daaruit
vloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten op de vergroting van
het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing.
In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL ’s Gravenhage,
telefoon: 070-3338777, www.verzekeraars.nl.
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich
schriftelijk wenden tot de directie van Assuradeuren Gilde b.v. en/of het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,2509 AN
’s Gravenhage.

