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Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden.
U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering bij een
verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig.
Deze polisvoorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.
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3

HOOFDSTUK 1 / Lijst met begrippen

HOOFDSTUK 2 / Wie, wat wel en wat niet verzekerd is

Gebeurtenis
Een voorval waardoor schade ontstaat. Wij beschouwen een reeks van
voorvallen die met elkaar samenhangen en een vergelijkbare oorzaak
hebben ook als één gebeurtenis.

Wie is verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de bestuurder en de passagiers van het
verzekerde motorrijtuig. Zij hebben toestemming om gebruik te maken
van het motorrijtuig. De passagiers bevinden zich in een ruimte die voor
passagiers bestemd is.

Motorrijtuig
Het motorrijtuig waarvoor onder hetzelfde polisnummer
motorrijtuigverzekering is afgesloten. Hier hoort ook bij:
ͭͭ een aan het motorrijtuig gekoppelde aanhanger;
ͭͭ een aanhanger die is losgemaakt of losgeraakt en nog niet is
geparkeerd op een veilige plaats.
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Wat is verzekerd?
Deze verzekering dekt schade door:
ͭͭ lichamelijk letsel of problemen met de gezondheid. Dit kan mogelijk
leiden tot de dood van een verzekerde;
ͭͭ verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van een verzekerde. Deze eigendommen waren aanwezig in het motorrijtuig. Zij zijn
privébezit van de verzekerde.

Nagelaten betrekkingen
Wanneer de verzekerde overleden is, gelden als nagelaten betrekkingen:
De echtgenoot of echtgenote die het langst leeft en van wie de verzekerde
niet duurzaam gescheiden leefde. Hetzelfde geldt voor een geregistreerde
partner.
Is er geen echtgenoot of echtgenote (of geregistreerde partner)?
Dan zijn de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen de nagelaten
betrekkingen. Zijn er geen minderjarige kinderen? Dan gaat het om de
persoon met wie de verzekerde in gezinsverband leefde en van wie de
verzekerde de bestaanskosten grotendeels betaalde.

De verzekering geldt, ongeacht wie schuldig is aan het verkeersongeval.
Wanneer is de schade van een verzekerde verzekerd?
Bestuurder en passagiers zijn verzekerd als de schade wordt veroorzaakt:
ͭͭ door een verkeersongeval;
ͭͭ tijdens in- of uitstappen;
ͭͭ tijdens de rit bij het controleren van het motorrijtuig of een andere
handeling;
ͭͭ tijdens de rit bij een noodreparatie langs de weg of hulp hierbij;
ͭͭ tijdens het verlenen van eerste hulp bij een verkeersongeval.

Schade
Schade aan een persoon (personenschade): schade door een letsel of
aantasting van de gezondheid. Dit kan leiden tot het overlijden van de
persoon. Hieronder valt ook de schade die het gevolg is van het letsel, de
aantasting van de gezondheid of het overlijden.
Schade aan een zaak (zaakschade): beschadiging of vernietiging van een
zaak, inclusief de schade die daarvan het gevolg is.

Wordt de schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van uw
motorrijtuig? Dan vergoeden wij geen schade op basis van deze
Schadeverzekering inzittenden.
In welke landen geldt de verzekering?
De bestuurder en passagiers zijn verzekerd in alle landen waarvoor de
aansprakelijkheidsverzekering van uw motorrijtuig geldt.

Verkeersongeval
Hieronder vallen:
ͭͭ een botsing met het motorrijtuig;
ͭͭ een aanrijding;
ͭͭ een overrijding;
ͭͭ van de weg raken van het motorrijtuig;
ͭͭ in het water belanden van het motorrijtuig.

Wat is niet verzekerd?
De volgende schade is niet verzekerd:
ͭͭ schade aan het motorrijtuig;
ͭͭ schade aan een aanhanger;
ͭͭ schade aan accessoires van het motorrijtuig en de aanhanger;
ͭͭ schade aan geld en geldswaardig papier (zoals betaalkaarten en
cheques).
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Wanneer is de schade van een verzekerde niet verzekerd?
Deze verzekering geldt niet in een aantal situaties. In de volgende gevallen
is schade niet gedekt:
ͭͭ De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs voor het besturen van het
verzekerde motorrijtuig. Is hij vergeten om zijn rijbewijs op tijd te verlengen? Dan is de bestuurder toch verzekerd, als hij jonger was dan
71 jaar op het moment dat hij de schade veroorzaakte.
ͭͭ De bestuurder mag geen auto rijden vanwege een rijverbod dat de
rechter of een bevoegde autoriteit heeft opgelegd.
ͭͭ De bestuurder, een passagier of een begunstigde veroorzaakt opzettelijk de schade.
ͭͭ De bestuurder heeft zoveel alcohol gedronken dat het eigenlijk niet
mogelijk is om het motorrijtuig correct te besturen. De verzekering
geldt ook niet als het alcoholniveau in de adem en/of het bloed van de
bestuurder hoger is dan wettelijk toegestaan.
ͭͭ Een verzekerde is onder invloed van een bedwelmend of opwekkend
middel als hij de schade veroorzaakt.
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HOOFDSTUK 3 / Schadevergoeding
Bijzonder gebruik van motorrijtuig
Het kan ook voorkomen dat het motorrijtuig voor een bijzondere reden
wordt gebruikt. Schade is niet gedekt bij:
ͭͭ deelname aan een snelheidsrit of snelheidswedstrijd;
ͭͭ oefenen voor een snelheidsrit of snelheidswedstrijd;
ͭͭ deelname aan een rit of wedstrijd waarbij regelmatigheid of behendigheid centraal staat. Rijdt iemand alleen in Nederland? Dan geldt de
verzekering wel;
ͭͭ gebruik van het motorrijtuig voor een ander doel dan in de polis staat;
ͭͭ gebruik van het motorrijtuig voor een misdaad of een poging daartoe;

Wanneer heeft de verzekerde recht op schadevergoeding?
De verzekerde heeft bij een verkeersongeval recht op schadevergoeding
(zie Hoofdstuk 2). Dit geldt ook als een derde aansprakelijk is voor de
schade. Wij bedoelen iemand anders dan:
ͭͭ uzelf;
ͭͭ wij;
ͭͭ een verzekerde;
ͭͭ of een tussenpersoon.
Wij vergoeden de schade op dezelfde manier als bij een aansprakelijkheidsverzekering.

In deze gevallen is de schade wel gedekt als de verzekerde hier niets van
af wist.

Heeft de verzekerde letsel opgelopen? Dan kan hij recht op smartengeld
hebben. We vergoeden een acceptabel bedrag, zoals de rechter dat in
vergelijkbare gevallen toewijst. Vermogensschade (aantasting van het
vermogen dat in geld kan worden uitgedrukt) is hiervan uitgesloten.
Was iemand niet direct bij het verkeersongeval betrokken? Dan heeft
deze persoon (of zijn nagelaten betrekkingen) geen recht op schadevergoeding.
Aan wie keren wij de schadevergoeding uit?
Wij keren de schadevergoeding uit aan:
ͭͭ de verzekerde die direct bij het verkeersongeval is betrokken;
ͭͭ of zijn nagelaten betrekkingen als de verzekerde overlijdt.
Wanneer keren wij de schadevergoeding uit?
Wij keren de schadevergoeding uit aan de verzekerde:
ͭͭ bij lichamelijk letsel of problemen met de gezondheid;
ͭͭ verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van een
verzekerde. Zij zijn privébezit.
Is de verzekerde als gevolg van het verkeersongeval overleden? Dan keren
wij de schadevergoeding uit aan zijn nagelaten betrekkingen. Voorwaarde
is dat zij hierop volgens het Burgerlijk Wetboek ook recht zouden hebben
wanneer de schadevergoeding zou worden verhaald op iemand die
aansprakelijk is.
Wat is de maximale schadevergoeding?
In de polis staat het maximumbedrag per gebeurtenis waarvoor de
verzekering geldt. Dit bedrag geldt voor alle verzekerden samen. Is hun
totale schade hoger dan het maximaal verzekerd bedrag? Dan krijgt
iedereen zijn eigen schade naar verhouding vergoed.
Uitvaartkosten zijn verzekerd tot maximaal € 4.500,-. Wij vergoeden ook
extra kosten waarvoor we uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of
die in onze opdracht zijn gemaakt.
Soms voorschot
Kan de hoogte van de schade nog niet helemaal worden vastgesteld? Dan
geven wij een voorschot voor het deel van de schade dat wel is vastgesteld.
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Niet dragen van autogordels
Droeg de bestuurder of een passagier geen autogordel? Dan is de
verzekerde mogelijk zelf (mede) schuldig aan het ontstaan van de schade
of de omvang daarvan. Wij houden hiermee rekening bij het vaststellen
van de hoogte van de vergoeding.
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HOOFDSTUK 4 / Andere onderwerpen
Belangrijk!
De twee voorwaarden in dit hoofdstuk zijn aanvullingen op onze
Algemene Voorwaarden (Hoofdstuk 3) over het beëindigen van de
verzekering.
Kunnen wij de verzekering tijdelijk stilzetten?
Als wij uw motorrijtuigverzekering tijdelijk stilzetten, zetten we deze
verzekering ook tijdelijk stil. Dan geldt deze verzekering dus tijdelijk niet.
Wij bewaren de premie die we dan niet gebruiken voor later.
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Is er een bijzondere voorwaarde voor het beëindigen van de
verzekering?
De verzekering eindigt wanneer de aansprakelijkheidsdekking vervalt van
het motorrijtuig dat u bij ons heeft verzekerd.
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