Polisvoorwaardenblad 358-00

Rubriek Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt schade door een hierna vermelde
gedekte gebeurtenis.
Onder schade wordt in dit verband verstaan schade zoals
hierna genoemd.
a. Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buitenaf op het
lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.
b. Materiële schade aan roerende zaken die behoren tot
de particuliere huishouding van verzekerde en zich aan,
op of in het motorrijtuig/voertuig bevinden, met
uitzondering van schade aan motorrijtuigen/
voertuigen.
Deze dekking geldt indien het motorrijtuig/voertuig:
a. gewoonlijk in Nederland wordt gestald;
b. een Nederlands kenteken voert.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot het maximum van
de verzekerde som.
Deze dekking geldt niet indien verzekerde aanspraak kan
maken op de WAM-dekking van het motorrijtuig.
2.1.1 Gedekte gebeurtenis
Schade, ontstaan door een ongeval tijdens deelname aan
het verkeer, aan de rechtmatige bestuurder en/of
rechtmatige passagiers van het motorrijtuig, alsmede de
hiervóór genoemde roerende zaken.
Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt
terwijl genoemde personen:
a. in of uit het motorrijtuig stappen;
b. na uitstappen langs de weg noodreparaties aan het
motorrijtuig verrichten of daarbij behulpzaam zijn;
c. na uitstappen zich ophouden bij een tankstation
gedurende de tijd dat het motorrijtuig wordt voorzien van
brandstof.
2.1.2 Dekkingsgebied
Landen die zijn vermeld op het door de maatschappij
afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs
(groene kaart).

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel is uitsluitend van kracht met inachtneming van
Artikel Omvang van de dekking.
2.2.1 Expertise personen
Medisch onderzoek ter vaststelling van de omvang van de
schade door een gedekte gebeurtenis.
2.2.2 Expertise roerende zaken
Expertise voor vaststelling van de omvang van de schade,
met inachtneming van het hierna vermelde.

a. De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voorzover
sprake is van redelijke kosten met een maximum van de
kosten van expertise door de expert die door de
maatschappij is benoemd.
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
c. Indien sprake is van onderverzekering, wordt voor deze
dekking geen onderverzekering toegepast.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De maatschappij heeft het recht de omvang van de schade
te laten vaststellen door een expert.
a. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij gebruikmaakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, wordt vastgesteld door de
maatschappij of een door haar aan te wijzen bedrijf.
b. De omvang van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze
in natura te vergoeden, wordt in overleg met
verzekeringnemer door een door de maatschappij
benoemde expert vastgesteld, tenzij tussen
verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt
overeengekomen.
c. Indien de maatschappij en verzekeringnemer
vaststelling van de omvang van (het deel van) de
schade waarvoor de maatschappij geen gebruik maakt
van haar recht deze in natura te vergoeden, door twee
experts overeenkomen, benoemen zij elk een expert.
De twee experts benoemen samen een derde expert,
die in geval van verschil binnen de grenzen van de door
hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.
2.3.2 Vaststelling schade aan personen
De omvang van de schade en de kring van
vorderingsgerechtigden worden vastgesteld
overeenkomstig artikelen 6:107/108 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het vorderingsrecht beperkt zich tot:
a. verzekerden die rechtstreeks bij het schadegeval zijn
betrokken en hierdoor zijn benadeeld of
b. de nagelaten betrekkingen van die verzekerden.
De schadevergoedingsplicht van de maatschappij wordt
verminderd overeenkomstig artikel 6:101 van het Burgerlijk
Wetboek indien verzekerde tijdens de gebeurtenis de in het
motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordel niet heeft
gedragen.
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2.3.3 Vaststelling schade aan roerende zaken
2.3.3.1 Natura
Indien de maatschappij gebruikmaakt van haar recht (een
deel van) de schade in natura te vergoeden, wordt de
omvang daarvan vastgesteld op het bedrag van de
naturavergoeding.
2.3.3.2 Herstel
De omvang van de schade aan roerende zaken wordt
vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten indien
sprake is van de hierna genoemde omstandigheden.
a. Herstel is mogelijk.
b. De maatschappij maakt geen gebruik van haar recht de
schade in natura te vergoeden.
2.3.3.3 Geen herstel
De omvang van de schade aan roerende zaken wordt
vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de waarde van de
restanten onmiddellijk ná de gebeurtenis indien sprake is
van de hierna genoemde omstandigheden.
a. Herstel is niet mogelijk.
b. Het bedrag van de herstelkosten is hoger dan dat
verschil.
c. De maatschappij maakt geen gebruik van haar recht de
schade in natura te vergoeden.

Artikel 2.4 Uitkering
2.4.1 Vergoeding in natura
De maatschappij heeft het recht vergoeding van (een deel
van) de schade in natura te voldoen, eventueel door
inschakeling van een door haar aan te wijzen bedrijf, en
wel zodanig dat verzekerde redelijkerwijs geacht kan
worden schadeloos te zijn gesteld.
2.4.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor de
maatschappij geen gebruik maakt van haar recht deze in
natura te vergoeden, wordt in één termijn uitgekeerd.

