Voorwaarden schadeverzekering voor
inzittenden nr. 1358.02

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden, die gelden voor de verzekering van
het in de polis omschreven motorrijtuig, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken.

1.

Begripsomschrijvingen

1.1.
1.1.1

Verzekerde:
degene die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van
uw motorrijtuig;
degene die bij pech onderweg of bij een verkeersongeval, waarbij uw motorrijtuig is
betrokken, hulp verleent aan een verzekerde als bedoeld onder 1.1.1.

1.1.2

1.2
1.2.1.
1.2.2.

Schade:
het geldelijk nadeel door:
lichamelijk letsel;
beschadiging van door de verzekerde gedragen kleding en van met uw motorrijtuig
vervoerde zaken, die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

1.3.

Verkeersongeval:
een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de
verzekerde, waaruit een medisch vast te stellen letsel als een rechtstreeks gevolg is
ontstaan, tijdens verkeersdeelname met uw motorrijtuig.

2.

Omvang van de dekking

2.1.

Als de verzekerde schade lijdt ten gevolge van een verkeersongeval, vergoeden wij
voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het daarvoor verzekerde bedrag per
gebeurtenis de schade die is ontstaan tijdens :
het verblijf in uw motorrijtuig;
het verblijf buiten uw motorrijtuig in de onmiddellijke nabijheid daarvan, in verband
met:
- het onderweg verrichten van of behulpzaam zijn bij een noodreparatie aan uw
motorrijtuig;
- het in- of uitstappen;
- het in- of uitladen van zaken of het tanken van brandstof;
- het verlenen van hulp aan medeweggebruikers.

2.1.1
2.1.2

3.

Schadevergoeding

3.1
3.2

Bij schade aan zaken vergoeden wij de ontstane schade op basis van dagwaarde.
Als een verzekerde aansprakelijk is voor de schade, zal de betaling, voorzover
vorderbaar krachtens de voorwaarden aansprakelijkheid, plaatsvinden als zijnde
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3.3

3.4

3.5

verschuldigd krachtens die dekking.
Op de verzekering kan alleen een beroep worden gedaan door de rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde en zijn nagelaten betrekkingen. De
Staat der Nederlanden wordt nimmer als uitkeringsgerechtigde beschouwd.
Op de schadevergoeding wordt in mindering gebracht de uitkeringen, die de
verzekerde in verband met het verkeersongeval kan krijgen op grond van enige
andere voorziening.
Als meerdere verzekerden aanspraak op uitkering hebben en het verzekerde bedrag
wordt overschreden, zal aan iedere getroffen inzittende een uitkering geschieden in
verhouding van het verzekerde bedrag tot de som van de vastgestelde uitkeringen.

4.

Uitsluitingen en beperkingen

4.1.

Onverminderd de uitsluitingen en beperkingen voor de verzekering van uw motorrijtuig, geeft deze verzekering geen dekking voor:
schade ontstaan of verergerd door het niet dragen van de wettelijk voorgeschreven
veiligheidsgordel;
schade ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder op het moment van de
gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht
uw motorrijtuig naar behoren te besturen. Indien de gemachtigde bestuurder op
grond van artikel 8, eerste of tweede lid Wegenverkeerswet of artikel 163, tweede lid
Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder
niet in staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen.
De uitsluitingen en beperkingen gelden niet voor de verzekerde, die aantoont, dat
die omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat
hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.
Voor sieraden bestaat geen recht op uitkering.

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.2
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