
BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGrubriek A (4)

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden
van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan
de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor-
rijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

Artikel 1 - Verzekerden

Als verzekerden worden beschouwd
1. de verzekeringnemer;
2. ieder ander die eigenaar, bezitter of houder van het motorrijtuig is;
3. de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, mits zij met 

uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van één van de onder 
1 of 2 genoemde verzekerden gebruik maken van het motorrijtuig;

4. de werkgever van de bovengenoemde verzekerden, indien hij krachtens
artikel 6:170 BW voor de schade aansprakelijk is.

Artikel 2 - Gedekt risico

Op de Algemene en deze Bijzondere Voorwaarden is verzekerd de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan
personen en zaken, die na het ingaan van de verzekering met of door
het motorrijtuig veroorzaakt is en wel voor alle verzekerden tezamen
tot ten hoogste het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag per
schadegebeurtenis.
Vindt de schadegebeurtenis plaats in een land binnen het verzekerings-
gebied, dat krachtens een met de WAM gelijk te stellen wet een hoger
verzekerd bedrag heeft voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag.

Artikel 3 - Zekerheidstelling

Als een buitenlandse overheid ter waarborging van de rechten van een
benadeelde in verband met een gedekte schadegebeurtenis een zeker-
heidstelling verlangt voor de invrijheidstelling van een verzekerde of
voor de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag, zal de
maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 45.000,–
inclusief belastingen. De verzekerden zijn verplicht de maatschappij te
machtigen over de zekerheidstelling te beschikken en alle medewerking
te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

Artikel 4 - Proceskosten

Bij een gedekte schadegebeurtenis betaalt de maatschappij, zo nodig
boven het verzekerde bedrag 

a. de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de maat-
schappij wordt verleend, in een tegen verzekerde aanhangig gemaakt
strafproces. Boeten en afkoopsommen worden niet vergoed;

b. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen een verzekerde
aanhangig gemaakt burgerlijk proces, voor zover de leiding bij de
maatschappij berust;

c. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de maat-
schappij aanhangig gemaakt burgerlijk proces; alsmede de uit een
procedure, als onder b en c genoemd, voortvloeiende gerechtskosten,
tot betaling waarvan een verzekerde of de maatschappij wordt 
veroordeeld.

Artikel 5 - Schade door lading

De verzekering geeft ook dekking voor schade veroorzaakt - anders dan
bij het laden of lossen - door zaken, die zich bevinden op dan wel vallen
of gevallen zijn van het motorrijtuig.

Artikel 6 - Slepen als kosteloos hulpbetoon

Ingesloten is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
ontstaan, terwijl met het motorrijtuig een ander motorrijtuig bij wijze
van kosteloze hulpverlening werd gesleept.

Artikel 7 - Schade aan een ander motorrijtuig van verzekeringnemer

Ten aanzien van schade toegebracht aan een ander motorrijtuig van
verzekeringnemer is onder de dekking begrepen

a. schade veroorzaakt met de verzekerde personenauto aan een andere
personenauto, die eveneens aan verzekeringnemer in eigendom 
toebehoort, mits beide auto’s hoofdzakelijk door de verzekering-
nemer of de bij hem inwonende gezinsleden worden bestuurd;

b. als het onder sub a vermelde niet van toepassing is: schade veroor-
zaakt met het verzekerde motorrijtuig aan een ander motorrijtuig
van verzekeringnemer als gevolg van een aanrijding op de voor het
openbaar verkeer openstaande weg, mits de schade niet op een andere
verzekering - onverschillig door wie gesloten - verhaald kan worden.

De maatschappij zal in deze gevallen de schade vergoeden, indien en
voor zover zij daartoe krachtens de verzekeringsvoorwaarden verplicht
zou zijn geweest als de schade niet door de verzekeringnemer, maar
door een willekeurige derde was geleden, waarbij uitdrukkelijk wordt
bepaald dat in het geval als bedoeld onder b van dit artikel geen vergoe-
ding zal worden verleend voor bedrijfsschade en waardevermindering.

Artikel 8 - Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig

Als en zolang het verzekerde motorrijtuig door reparatie, revisie of een
dergelijke behandeling tijdelijk niet beschikbaar is, is deze verzekering
ook van toepassing op het vervangende motorrijtuig, mits dit van
dezelfde soort en prijsklasse is als het verzekerde motorrijtuig, tenzij
voor het vervangende motorrijtuig reeds een verzekeringsovereenkomst
is gesloten, al dan niet van oudere datum, wel of niet in opdracht van
de verzekerde en met of buiten zijn weten.

Artikel 9 - Verplichtingen bij schade

De verzekerden zijn verplicht om

a. zodra zij op de hoogte zijn of behoren te zijn van een schadegebeur-
tenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schade-
vergoeding zou kunnen voortvloeien, die gebeurtenis zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aan de maatschappij te melden en haar 
zonder uitstel alle terzake ontvangen stukken, zoals brieven, dagvaar-
dingen, schikkings- voorstellen enz. onbeantwoord door te zenden;

b. binnen redelijke termijn desgevraagd een schriftelijke en ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade
aan de maatschappij te overleggen; 

c. zich te onthouden van iedere uiting of handeling, die de belangen
van de maatschappij zou kunnen schaden, waaronder met name
wordt begrepen het erkennen van aansprakelijkheid;

d. aan de maatschappij de leiding van de schaderegeling en van processen
over te laten en haar hierbij, alsmede bij verhaal, alle gevraagde
medewerking te verlenen en haar aanwijzingen op te volgen;

e. ingeval een strafvervolging wordt ingesteld, zich - als de maatschappij
dit wenst - te laten bijstaan door een door haar aan te wijzen raads-
man en deze alle gevraagde medewerking te verlenen; verzekerden
zijn echter niet gehouden hoger beroep aan te tekenen of daarvan
afstand te doen.

De door verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling
dan wel schriftelijk, kunnen dienen tot vaststelling van het recht op
dekking.

Artikel 10 - Verhaal

Wanneer de maatschappij krachtens de WAM of een overeenkomende 
buitenlandse wet verplicht is schade te vergoeden, die zij uit hoofde van
andere wettelijke bepalingen of de verzekeringsvoorwaarden een verzeker-
de zou kunnen weigeren, zijn de verzekeringnemer en de betrokken verze-
kerde verplicht tot terugbetaling aan de maatschappij van het door haar
verschuldigde, alsmede van de door haar gemaakte kosten. Het verhaals-
recht wordt niet beperkt, wanneer de maatschappij de benadeelde als
gevolg van een tussen verzekeringsmaatschappijen gesloten schaderegeling-
overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk schadeloos behoeft te stellen.
Als de schade door een ander dan de verzekeringnemer is veroorzaakt,
zal op deze laatste geen verhaal worden genomen, wanneer de dekking
is geëindigd volgens artikel 5 sub c van de Algemene Voorwaarden en
hij heeft voldaan aan zijn daar omschreven verplichting. De maatschap-
pij heeft het recht een haar toekomende verhaalsvordering te verrekenen
met alles wat zij, in welk verband dan ook, nog verschuldigd mocht zijn
aan de persoon op wie de maatschappij de verhaalsvordering heeft.

Artikel 11 - Schaderegeling

Uitsluitend de maatschappij heeft het recht vorderingen van benadeelden
in beginsel of in omvang te erkennen, af te wijzen of door betaling af te
doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, in verband 
daarmee voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan te gaan
etc. De ter zake door de maatschappij genomen beslissingen zijn voor
verzekerden bindend.
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