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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:

1 Verzekerde
ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde
zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt;

2 Motorrijtuig
het op het polisblad omschreven motorrijtuig;

3 Verkeersongeval
een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is
betrokken;

4 Schade
a schade aan personen: schade voortvloeiende uit letsel of

aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend;

b schade aan zaken: schade, voortvloeiende uit beschadiging
of vernietiging van zich in en/of op het motorrijtuig bevin-
dende zaken, voor zover deze niet tot de standaarduit-
rusting, accessoires en/of bijzondere constructies van het
motorrijtuig dan wel enige handelsvoorraad behoren.

Art. 2 Wat is verzekerd?
Verzekerd is, tot maximaal het op het polisblad verzekerde
bedrag per gebeurtenis, de schade die verzekerden lijden
als gevolg van een verkeersongeval.

Art. 3 Wat is uitgesloten?
A Opzet en roekeloosheid 

Schade ontstaan:
1 door opzet of roekeloosheid van een verzekerde of iemand

die belang heeft bij de uitkering;
2 bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een

misdrijf of een poging daartoe;
3 tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen

van leven of lichaam anders dan tot rechtmatige (zelf)ver-
dediging of tot redding van personen of zaken.

B Wedstrijden
Schade ontstaan tijdens het oefenen voor en deelnemen
aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat om
puzzelritten:

1 waarvoor de overheid toestemming heeft verleend,
2 die niet langer dan 24 uur duren en
3 waarbij het snelheidselement voor enig deel van het traject

geen factor is bij de rangschikking in het eindklassement.
C Ander gebruik verzekerd motorrijtuig

Schade ontstaan terwijl het verzekerde motorrijtuig werd
gebruikt voor:

1 verhuur, tenzij de op het verzekeringsaanvraagformulier
opgegeven regelmatige bestuurder het motorrijtuig tijdens
de periode van verhuur bestuurt, en er sprake is van inci-
dentele verhuur (bijv. gebruik als trouwauto);

2 woon-werkverkeer; 
3 andere doeleinden dan aan ons zijn opgegeven dan wel

door de wet zijn toegestaan;
4 het trekken van een aanhangwagen die het wettelijk toe-

gestane gewicht overschrijdt;
5 deelname aan behendigheidsproeven en slipcursussen.

D Onbevoegd besturen motorrijtuig
Schade ontstaan, terwijl degene die het motorrijtuig
bestuurt:

1 niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van
het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs; 

2 onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of
enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij
geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig

naar behoren te besturen, of hem dit volgens de wet ver-
boden is;

3 bij verdenking dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 8
van de Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onder-
werpen aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek
ter vaststelling van het in art. 8 van de Wegenverkeerswet
bedoelde gehalte of gebruik;

4 niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen.
E Geen eigendom

Schade ontstaan terwijl uit het kentekenregister van de
RDW blijkt, dat op het moment van de schadegebeurtenis
noch u, noch uw echtgeno(o)t(e) of partner, noch een
inwonend gezinslid was ingeschreven als eigenaar c.q.
houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij anders over-
eengekomen blijkens aantekening op de polis.

De uitsluitingen vermeld onder A t/m E gelden niet voor de
verzekerde, die aantoont dat de daarin bedoelde omstan-
digheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandighe-
den redelijkerwijs geen verwijt treft.

F Molest
1 Schade ontstaan door een gewapend conflict, burgeroor-

log, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;
2 Wij dienen te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt 

of ontstaan is uit één van de in lid 1 genoemde oorzaken.

Noot: de zes genoemde vormen van molest, alsmede defini-
ties van deze vormen van molest vormen een onderdeel van
de tekst die onder nummer 136/1981 d.d. 2 november 1981
door het Verbond van Verzekeraars bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage is gedeponeerd.

G Beslag op motorrijtuig
Schade ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in
beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens besluit van
een overheid.

H Atoomkernreacties
1 Schade door atoomkernreacties, waaronder te verstaan

iedere kernreactie, waarbij energie vrijkomt zoals kernfu-
sie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;

2 De uitsluiting terzake van atoomkernreacties geldt niet met
betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doel-
einden, met dien verstande dat een vergunning voor ver-
vaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-
actieve stoffen door het desbetreffend Ministerie moet zijn
afgegeven;

3 Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.

4 Onder "wet" te verstaan: de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied
van de kernenergie;

5 Onder "kerninstallatie" te verstaan: een kerninstallatie in
de zin van de bedoelde wet. 

I Geld en geldswaardig papier
de schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van
geld, geldswaardig papier, cheques met eventuele bijbe-
horende passen, chip-knips, creditcards van bank- of
andere instellingen.
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Art. 4 Regeling van de schade
A Vaststelling vergoeding

Wordt een verzekerde als gevolg van een verkeersongeval
gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de
omvang van de vergoeding en van degenen die recht heb-
ben op vergoeding, het bepaalde in art. 6:107 en 6:108
van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig worden
toegepast.

B Autogordel
Wanneer een verzekerde ten tijde van een ongeval geen
veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege
verplicht was, wordt de schadevergoeding verminderd met
25%.

C Kostbaarheden
Sieraden, foto-, film-, video- en computerapparatuur zijn
slechts verzekerd tot een maximum van € 2.300,- per
gebeurtenis.

D Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden
gedaan door de rechtstreeks bij het verkeersongeval
betrokken benadeelde natuurlijke personen en hun nagela-
ten betrekkingen.

E Overschrijding verzekerd bedrag
1 Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten

kunnen ontlenen en hun schade in totaal het op het polis-
blad vermelde verzekerde bedrag overtreft, zal dit bedrag
naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld.

2 Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkerin-
gen en is de totale waarde daarvan, met inachtneming van
andere uitkeringen, hoger dan het op het polisblad vermel-
de verzekerde bedrag of het op grond van het onder 1
bepaalde evenredig verminderde bedrag, dan wordt de
duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid
verminderd.

F Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor de
onder deze rubriek gedekte schade, dan zal de betaling
–voor zover vorderbaar onder de aansprakelijkheidsverze-
kering- geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de
Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering.


