
1

299-10.9507

Voorwaardenblad 358-91

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Verzekerden

Verzekerden zijn degenen die zich met toestemming van
de verzekeringnemer in (de cabine van) het motorrijtuig
bevinden, dan wel:
a. daarin of daaruit stappen;
b. gedurende de rit – langs de weg – aan het motorrijtuig
een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn;
c. zich ophouden bij een tankstation waar het motorrijtuig
wordt voorzien van brandstof.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

2.1 schade
Onder schade wordt verstaan:
a. schade tengevolge van letsel of benadeling van de
gezondheid van verzekerden, al dan niet de dood
tengevolge hebbend;
b. schade tengevolge van beschadiging of vernietiging van
zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een
verzekerde, met uitzondering van schade aan
motorrijtuigen.

2.2 ongeval
Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling
onverwacht van buiten af, op het lichaam van de
verzekerde, inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen letsel is ontstaan.

2.3 verkeersongeval
Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing,
aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken.

Artikel 3 Omvang van de dekking

Tot ten hoogste de op het polisblad daarvoor genoemde
som per schadegeval dekt de verzekering de verzekerden
voor schade door (verkeers-)ongevallen.

Artikel 4 Schaderegeling

4.1 vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde 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
de artikelen 6:106, 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk
Wetboek dienovereenkomstig van kracht zijn.

4.2 aansprakelijkheidsverzekering
Indien een verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is voor
de onder deze rubriek gedekte schade, zal de betaling
geschieden krachtens de rubriek aansprakelijkheid.

4.3 rechthebbenden
Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan
door anderen dan de rechtstreeks bij het schadegeval
betrokken benadeelde natuurlijke personen of hun
nagelaten betrekkingen.

4.4 autogordels
Onverlet het bepaalde in artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden kan het niet dragen van in het motorrijtuig
aanwezige autogordels eigen schuld aan de schade
opleveren. Die eigen schuld zal, naar de maatstaven van
het burgerlijk recht, bij de vaststelling van de schade
worden toegerekend.

Artikel 5 Uitsluitingen

Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking indien:

5.1 de schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan
snelheidswedstrijden of -ritten;

5.2 de schade is veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig werd
gebruikt voor:
a. verhuur (waaronder leasing);
b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet
wordt verstaan het privé-vervoer tegen een
tegemoetkoming in de kosten);

5.3 de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder
van het motorrijtuig:
a. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een
motorrijtuig te besturen;
b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs
voor de categorie waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij
die bestuurder 
– heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen, maar de
rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel 
– minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het
rijvaardigheidsexamen maar het vereiste rijbewijs nog niet
werd uitgereikt;

5.4 een verzekerde een van de in artikel 4 van de
Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen bij een
schadegeval niet is nagekomen;

5.5 het ongeval mogelijk is geworden door het onder
invloed zijn van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel.

De uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde die
aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en
hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 6 Premie

De bonus/malusregeling is op deze voorwaarden niet van
toepassing.


