
Schadeverzekering voor Inzittenden

Algemene Polisvoorwaarden

Par. 1 Begripsomschrijvingen

a. Verzekerden:
Bestuurder en passagiers die met toestemming van verzekeringsne-
mer van het op het polisblad genoemde motorrijtuig gebruik maken.

b. Ongeval:
Onder ongeval wordt verstaan een lichamelijk letsel dat een
verzekerde tegen zijn wil overkomt door een toevallige en plotselinge
inwerking van een van buiten komende gewelddadige oorzaak, mits
aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.

Par. 2 Verzekeringsgebied

De verzekering is geldig bij gebeurtenissen in het op de groene kaart
van het motorrijtuig aangegeven dekkingsgebied.

Par. 3 Premiebetaling

a. De verzekeringsnemer dient de premie, de assurantiebelasting
en/of de kosten vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag
nadat deze verschuldigd worden.

b. Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt
of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van na de premievervaldatum plaatsvindende gebeurtenissen.
Een nadere ingebrekestelling door ondertekenaars is niet vereist.
De verzekeringsnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen.

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde zijn ondertekenaars
gerechtigd de vordering uit handen te geven en is verzekerings-
nemer verplicht de daardoor ontstane kosten, zowel in als buiten
rechte, aan ondertekenaars te voldoen.

c. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschul-
digde door ondertekenaars is ontvangen.

Par. 4 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Ondertekenaars hebben het recht de premie en/of de voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort
deze verzekering tot die groep, dan zijn ondertekenaars gerechtigd
de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkom-
stig de wijziging aan te passen en wel op een door hen te bepalen
datum.

De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen dertig
dagen na de in kennis stelling schriftelijk het tegendeel heeft bericht.
In dit laatste geval eindigt de verzekering op de aanpassingsdatum
die in de mededeling door ondertekenaars is genoemd.

De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzeke-
ringsnemer geldt niet indien:

- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;

- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van
de dekking inhoudt.



Par. 5 Duur en einde van de verzekering of de dekking

I De verzekering eindigt:

a. door opzegging door verzekeringsnemer tegen het einde van
de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn, mits de
opzegging schriftelijk aan ondertekenaars geschiedt en een
termijn van drie maanden in acht wordt genomen.

b. door opzegging door ondertekenaars tegen de
premievervaldag mits de opzegging schriftelijk geschiedt en
daarbij een termijn van ten minste drie maanden in acht wordt
genomen.

c. door schriftelijke opzegging door ondertekenaars:

1. na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de
dertigste dag na de afwikkeling is geschied.

2. indien de verzekeringsnemer drie maanden na de
premievervaldag de premie, kosten en assurantiebelasting
nog niet heeft betaald.

3. indien sprake is van bedrog, misleiding of toerekenbare
niet-nakoming van de uit de polisvoorwaarden voort-
vloeiende verplichtingen alsmede indien de verzekerde
naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de
opzeggingsbrief wordt genoemd. Ondertekenaars zullen in de
onder c1 en c2 genoemde gevallen een opzeggingstermijn in
acht nemen van ten minste veertien dagen. In het onder c3
genoemde geval eindigt de verzekering met onmiddellijke
ingang.

d. onmiddellijk indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland
wordt gestald. Verzekeringsnemer is verplicht ondertekenaars
hiervan terstond mededeling te doen.

e. indien de verzekeringsnemer weigert de wijziging van premie
en/of voorwaarden te accepteren, die ondertekenaars op
grond van de voorwaarden kunnen verlangen, en wel per de in
de mededeling door ondertekenaars genoemde datum.

Par. 6 Premie-restitutie

In de gevallen genoemd onder par. 5.I.c.1. en 5.I.d. heeft
verzekeringsnemer recht op restitutie van de premie over het
tijdvak dat de verzekering niet meer van kracht is.

Geen recht op restitutie bestaat bij beëindiging van de verzeke-
ring op grond van par. 5.I.c.3.

Par. 7 Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten schade:

1. veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig is verhuurd of voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan op de polis of het
aanvraagformulier is vermeld of door de wet is toegestaan.

2. veroorzaakt tijdens voorbereiding tot - of deelname aan
wedstrijden, snelheidsproeven en snelheidscursussen.
Eveneens is uitgesloten schade tijdens deelname aan niet
geheel binnen Nederland plaatsvindende regelmatigheids- of
behendigheids- wedstrijden of puzzelritten.

3. a. tengevolge van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Deze zes vormen van molest, alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 November
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in 's
Gravenhage is gedeponeerd.

b. bij juiste of onjuiste uitvoering van een last of verordening
van enige militaire macht tijdens enige onder a. bedoelde
toestand of handeling.

c. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een burgerlijke of
militaire overheid was gevorderd.

4. veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekerde.

5. a. tengevolge van aardbevingen;

b 1. veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

2. de uitsluiting onder b1. geldt niet met betrekking tot
schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden, die
zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt
worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid
afgegeven vergunning (voorzover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radio-actieve stoffen.

3. voorzover krachtens enige wet of enig verdrag een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt het
gestelde onder b2. geen toepassing.

6. veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig
krachtens wettelijk voorschrift of vonnis niet tot het besturen
hiervan bevoegd was dan wel niet in het bezit was van een
geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs.

7. terzake waarvan een verzekerde opzettelijk een onvolledige of
onware opgave doet, of waaromtrent hij een op hem rustende
verplichting voortvloeiende uit de polisvoorwaarden niet is
nagekomen en de belangen van ondertekenaars hierdoor zijn
geschaad.

8. veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwel-
mend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat
moest worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen.

9. voorzover ontstaan of verergerd door het door de verzekerde -
in strijd met de wettelijke verplichting - niet dragen van de
veiligheidsgordel of helm.

De uitsluitingen sub 1,2,4,6,7 en 8 gelden niet voor de
verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandighe-
den zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorge-
daan en dat hem terzake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.

Par. 8 Verplichtingen bij schade

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor
ondertekenaars tot een verplichting tot uitkering of het verlenen
van rechtsbijstand kan leiden, is hij verplicht ondertekenaars:

- zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;

- zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrek-
ken;

- desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade over te leggen.

- zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en
alles na te laten wat de belangen van ondertekenaars zou
kunnen schaden.

De door verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op
uitkering.

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering
indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment
waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de
gebeurtenis die voor ondertekenaars tot een verplichting tot
uitkering kan leiden.

Par. 9 Adres

Kennisgevingen door ondertekenaars aan de verzekeringsnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij ondertekenaars
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door
wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

Par. 10 Omvang van de dekking

1. De verzekering geldt voor ongevallen waarbij het op het
polisblad genoemde motorrijtuig is betrokken, de inzittenden
overkomen van het ogenblik dat zij stappen in, tot het ogenblik
dat zij gestapt zijn uit het in deze polis bedoelde motorrijtuig,
alsmede voor ongevallen, de verzekerden overkomen terwijl zij
gedurende de rit langs de weg noodreparaties aan dat



motorrijtuig verrichten of hierbij behulpzaam zijn, dan wel
tijdens het oponthoud bij een tankstation voor het bijvullen van
brandstof. Indien de verzekerde een ongeval overkomt,
vergoeden ondertekenaars de hierdoor ontstane
personenschade en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten
hoogste het hiervoor verzekerde bedrag.

2. Mits verzekerde zelf letsel heeft opgelopen ten gevolge van
het ongeval, vergoeden ondertekenaars eveneens de
materiële schade door verlies of beschadiging van
lijfgoederen.

3. Indien een der verzekerden aansprakelijk is voor de
personenschade, zal de betaling - voorzover vorderbaar onder
de aansprakelijkheidsverzekering - geschieden als zijnde
verschuldigd krachtens de aansprakelijkheidsverzekering.

Par. 11 Schaderegeling

Wordt een verzekerde gedood of gewond dan zullen bij de
vaststelling van de omvang van de vergoeding en van degenen
die recht hebben op vergoeding, de betreffende artikelen van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig worden toegepast.
Indien meer personen aan de verzekering rechten kunnen
ontlenen en hun schade in het totaal het verzekerd bedrag
overtreft, zal dit naar evenredigheid van hun schade worden
verdeeld. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen en is de waarde daarvan, met in achtneming van
andere uitkeringen, hoger dan de verzekerde som, dan wordt de
duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid
verminderd. De Staat der Nederlanden zal nimmer als
uitkeringsgerechtigde worden aangemerkt.

Par. 12 Verhaal

Ondertekenaars treden tot het beloop van de door hen betaalde
schadevergoeding in de rechten van de verzekeringsnemer
tegenover derden, die voor de schade aansprakelijk zijn.
Verzekeringsnemer is verplicht zijn volle medewerking aan het
welslagen van dit verhaal te verlenen.
Ondertekenaars doen afstand van hun recht op verhaal van de
betaalde schadevergoeding op de bestuurder, respectievelijk de
passagiers van het motorrijtuig voorzover die door de
verzekeringsmemer als zodanig waren gemachtigd, benevens op
de werkgever van deze personenen voorzover deze als werkge-
ver voor hen aansprakelijk is. Ondertekenaars kunnen hun
verhaalsrecht op deze personen echter wel uitoefenen, wanneer
de schade is ontstaan onder omstandigheden die een
uitsluitingsgrond tegen een van deze personen opleveren.

Par. 13 Vervaltermijn

Hebben ondertekenaars ten aanzien van een vordering van een
rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen,
hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod
van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na een
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn
gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten
opzichte van ondertekenaars ter zake van het schadegeval
waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen die
termijn het standpunt van ondertekenaars in rechte heeft
aangevochten.

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventueel andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende
relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand. Op deze verwerking van persoons-gegevens 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 Den Haag,
telefoon 070 - 3338777, www.verzekeraars.nl.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan het interne klachtenbureau van de verzekeraar worden
voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekerin-
gen wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende ombudsmannen. Zij proberen door
bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede naam van de bedrijfstak
heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Wie geen gebruik wil maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter.


