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Art. 1 Begripsomschrijvingen
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. verzekerde
   ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde 

zitplaats rijdt of meerijdt in/op een motorrijtuig dat uw 
eigendom is of door of namens u is geleast.

 2. verkeersongeval
  een botsing, aan- of overrijding of enig ander van buiten 

komend onheil waarbij het motorrijtuig is betrokken;
 3. schade
 a. personenschade
   schade aan personen: schade voortvloeiende uit letsel of 

aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al dan 
niet de dood ten gevolge hebbend;

 b. schade aan zaken
  beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van 

verzekerde, die behoren tot diens normale particuliere 
huishouding. Motorrijtuigen en daartoe behorende acces-
soires vallen daar nadrukkelijk niet onder;

 4. bestuurder
  degene die met toestemming van een daartoe bevoegd 

persoon het motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt;
 5. werknemer
  iedere natuurlijke persoon tegenover wie u uit hoofde 

van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek een zorgver-
plichting heeft.

Art. 2 Omvang van de dekking
  Verzekerd is, tot maximaal het op het polisblad vermelde 

bedrag per gebeurtenis, de schade die verzekerden lijden 
als gevolg van een verkeersongeval.

Art. 3 Geldigheidsgebied
  Deze verzekering is van kracht in het gebied, zoals 

omschreven op het laatst voor het motorrijtuig afgegeven 
Internationaal Verzekeringsbewijs (zgn. groene kaart).

Art. 4 Aanvullende uitsluitingen
  In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voor-

waarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verze-
kering uitgesloten:

 1.  wedstrijden
    schade, ontstaan tijdens het oefenen voor en deelnemen 

aan wedstrijden en snelheidsproeven.
 2.  ander gebruik verzekerd motorrijtuig 
    schade veroorzaakt, terwijl het verzekerde motorrijtuig 

werd gebruikt voor:
 a. verhuur;
 b. vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet 

wordt verstaan het binnen Nederland bij toerbeurt rijden 
in het woon-werkverkeer (zgn. ‘carpooling’);

 c. andere doeleinden dan aan ons zijn opgegeven dan wel 
door de wet zijn toegestaan;

 d. het trekken van een aanhangwagen die het wettelijk toe-
gestane gewicht overschrijdt;

 e. deelname aan behendigheidsproeven en slipcursussen.
 3. onbevoegd besturen motorrijtuig
  schade veroorzaakt, terwijl degene die het motorrijtuig 

bestuurt:
 a. niet in het bezit is van een geldig voor het besturen 

van het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs 
(Degene die het motorrijtuig bestuurt, wordt echter 

geacht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, indien 
deze het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en daarbij 
voldaan is aan de wettelijke eisen, mits de toezichthouder 
geen les geeft tegen betaling);

 b. niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen; 
 c. de schade veroorzaakt terwijl hij onder zodanige invloed 

van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of 
opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet worden 
niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te bestu-
ren;

 d. de schade veroorzaakt terwijl hij het motorrijtuig bestuur-
de na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, 
dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn 
geweest dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed, dan 
wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn 
geweest dan 220 microgram alcohol per liter uitgeadem-
de lucht;

 e.  de schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het 
motorrijtuig, bij verdenking van het rijden onder invloed 
van alcoholhoudende drank, een ademtest, urine of 
bloedproef weigert;

 4.  beslag op motorrijtuig
  schade, veroorzaakt gedurende de tijd dat het motor-

rijtuig in beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens 
besluit van een overheid.

 5. geld en geldswaardig papier
  de schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van 

geld, geldswaardig papier, cheques met eventuele bij-
behorende passen, chipknips, creditcards van bank- of 
andere instellingen.

 6.  schade aan het motorrijtuig
  schade aan het bestuurde motorrijtuig zelf.

De uitsluitingen vermeld in artikel 11 lid A van de alge-
mene voorwaarden of in lid 1 t/m lid 3 van dit artikel 
gelden niet voor de verzekerde, die aantoont dat de 
daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn 
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen 
verwijt treft.

Art. 5 Regeling van de schade
A  Vaststelling vergoeding
  Wordt een verzekerde als gevolg van een verkeerson-

geval gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van 
de omvang van de vergoeding en van degenen die recht 
hebben op vergoeding, het bepaalde in art. 6:107 en 
6:108 van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig 
worden toegepast.

B  Veiligheidsgordels en helmen
  Wanneer een verzekerde ten tijde van een ongeval geen 

veiligheidsgordel om had of helm droeg, terwijl dit van 
overheidswege verplicht was, wordt de schadevergoe-
ding verminderd met 25%. Indien u als werkgever aan-
sprakelijk bent voor de schade van een verzekerde doen 
wij geen beroep op dit recht, voor zover u gehouden bent 
meer dan 75% van diens schade te vergoeden.

C  Kostbaarheden, audio- en overige apparatuur
  Sieraden, foto-, film-, audio-, zend-, ontvangst-, video- 

en computerapparatuur zijn verzekerd tot een maximum 
van € 2.500,- per gebeurtenis.

D   Rechthebbenden
  Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden 

gedaan door de rechtstreeks bij het verkeersongeval 
betrokken benadeelde natuurlijke personen en hun nage-
laten betrekkingen.

E   Overschrijding verzekerd bedrag
 1. Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten 

kunnen ontlenen en hun schade in totaal het op het polis-
blad vermelde verzekerde bedrag overtreft, zal dit bedrag 
als volgt worden verdeeld:
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 a. het verzekerd bedrag zal in de eerste plaats worden 
gebruikt om de door werknemers geleden schade te ver-
goeden.

 b. is het verzekerd bedrag niet toereikend om de in totaal 
door de werknemers geleden schade te vergoeden dan 
ontvangt iedere werknemer een vergoeding naar evenre-
digheid van de door hem geleden schade.

 c. indien het verzekerd bedrag hoger is dan de in totaal 
door werknemers geleden schade dan wordt het meerde-
re gebruikt om de door de overige verzekerden geleden 
schade te vergoeden en wel naar evenredigheid van de 
door iedere verzekerde geleden schade.

 2. bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitke-
ringen en is de totale waarde daarvan, met inachtneming 
van andere uitkeringen, hoger dan het op het polisblad 
vermelde verzekerde bedrag of het op grond van het 
onder 1 bepaalde evenredig verminderde bedrag, dan 
wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar 
evenredigheid verminderd.

Art. 6 Naverrekening
  De premie voor deze verzekering is o.a. gebaseerd op 

het aantal verzekerde motorrijtuigen, waardoor wij u een 
voorschotpremie in rekening brengen. Na afloop van elk 
verzekeringsjaar dient u ons op ons verzoek een opgave 
te verstrekken van het werkelijke aantal verzekerde 
motorrijtuigen. Wanneer blijkt dat het werkelijke aantal 
groter of kleiner was dan het aantal waarop wij de voor-
schotpremie hebben berekend, zal bijbetaling of terugbe-
taling van premie plaatsvinden. Wanneer wij uw opgave 
niet binnen de gestelde termijn ontvangen, hebben wij 
het recht de voorschotpremie met 50% te verhogen. Een 
eventuele bijbetaling van premie geeft u niet recht de ver-
zekering op te zeggen. 

Art. 7 Aanspraken elders
  Als een verzekerde op grond van een andere verzekering 

of voorziening of een wettelijke bepaling aanspraak kan 
maken op een schadevergoeding wordt deze verzekering 
geacht niet te bestaan. In dat geval vergoeden wij slechts 
de schade voor zover die hoger is dan het bedrag waarop 
elders aanspraak kan worden gemaakt.


