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In de Bijzondere Voorwaarden Schade opzittenden
Motor staan de afspraken die u met ons maakt als u
een dekking voor schade
opzittenden bij uw Motorverzekering afsluit. Deze
voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene
Contractvoorwaarden en de
voorwaarden van onze Motorverzekering. De
dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als
deze op het polisblad staat en u hier
premie voor heeft betaald.
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1 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?
Verkeersongeval tijdens deelname aan het
verkeer
1.1 U bent verzekerd voor schade die u of een
medeverzekerde lijdt door een verkeersongeval als
bestuurder of passagier van uw motor. Het
verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de
looptijd van uw verzekering.
Verkeersongeval in de nabijheid van uw motor
1.2 U bent verzekerd voor schade die u of een
medeverzekerde lijdt door een verkeersongeval dat
u of een medeverzekerde overkomt vlakbij uw
motor:
- terwijl u opstapt of afstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent en/of u
zich tijdelijk ophoudt bij een tankstation;
- terwijl u een noodreparatie aan uw motor uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.
Het verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de
looptijd van uw verzekering.
Vervangende motor/scooter
1.3 De dekking geldt ook voor een motor of scooter
die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw motor
een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt.
2 WAT KRIJGT U VERGOED?
Schade van één verzekerde
2.1 Bent u de enige verzekerde die schade heeft?
Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal het bedrag
dat op uw polisblad staat.
Schade van meer dan één verzekerde
2.2 Is er meer dan één verzekerde die schade
heeft? Per gebeurtenis vergoeden wij voor alle
getroffen verzekerden samen maximaal het bedrag
dat op uw polisblad staat. Is de totale schade hoger
dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het
bedrag over de getroffen verzekerden evenredig
aan de schade die zij hebben.
Geen helm
2.3 Draagt u tijdens het verkeersongeval geen helm,
terwijl dat volgens de wet wel moet? Dan is de
schade voor een deel uw eigen schuld. Wij
vergoeden dan 75% van het schadebedrag. Alleen
als u kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt
doordat u geen helm droeg, vergoeden wij de
schade volledig.
Schade door letsel
2.4 Lijdt u schade doordat u letsel heeft opgelopen
door een onrechtmatige daad? Dan vergoeden wij
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de schade die u zou kunnen verhalen op de
aansprakelijke persoon. Ook als er geen persoon is
die aansprakelijk gesteld kan worden.
Is uw schade al gedeeltelijk of volledig vergoed door
een andere instantie of andere persoon? Dan kan
die instantie of persoon (bijvoorbeeld uw
zorgverzekeraar) geen beroep doen op deze
verzekering. Bij schade door letsel kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
- de kosten voor dokters- of tandartsbehandelingen
die uw Nederlandse zorgverzekeraar niet vergoedt;
- schade doordat u gedeeltelijk of volledig
arbeidsongeschikt raakt.
Smartengeld
2.5 Wij vergoeden smartengeld. Dat is een
vergoeding voor geleden emotionele schade, zoals
die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt
toegewezen.
Schade door overlijden
2.6 Als u door een ongeval overlijdt, dan krijgen uw
nabestaanden een vergoeding voor de
noodzakelijke extra kosten van levensonderhoud.
Onder nabestaanden verstaan wij:
- uw echtgenoot (van wie u niet van tafel en bed
gescheiden bent) of uw geregistreerd partner;
- uw minderjarige kinderen;
- de familieleden of aangetrouwde familieleden voor
wie u zorgde vóór het ongeval. Of voor wie u moest
zorgen omdat de rechter dat heeft bepaald;
- de mensen met wie u voor het ongeval als gezin
samenwoonde en voor wie u zorgde. Het moet dan
wel aannemelijk zijn dat die mensen dat niet zelf
kunnen doen;
- de mensen met wie u als gezin samenwoonde en
voor wie u de gemeenschappelijke huishouding
deed. En die nu extra kosten moeten maken om die
huishouding anders te regelen.
Wij vergoeden de uitvaartkosten aan de mensen die
de uitvaart betaald hebben. De kosten moeten wel
redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming
met de levensomstandigheden van de overleden
persoon.
3 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
Geen toestemming of geen officiële zitplaats
3.1 Wij vergoeden geen schade als u of een
medeverzekerde zonder toestemming van een
bevoegd persoon op uw motor zit. Of als u of een
medeverzekerde niet op een officiële zitplaats zit.
Schade aan uw motor
3.2 U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw
motor. Die schade is verzekerd op de verzekering
van uw motor als u daarvoor ten minste een
cascodekking (dekking voor schade aan uw motor)
heeft afgesloten.
4 AANVULLENDE BEGRIPPENLIJST
Kinderen: uw eigen kinderen, uw geadopteerde
kinderen, uw pleegkinderen en uw stiefkinderen.
Onrechtmatige daad: het begrip zoals dit is
beschreven in het Burgerlijk Wetboek, boek 6,
artikel 162.
Verkeersongeval: een ongeval dat wordt
veroorzaakt door een aanrijding, blikseminslag, een
botsing, brand, slippen of in het water raken. Bij het
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ongeval moet minstens één motorrijtuig, metro, tram
of trein betrokken zijn.
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