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Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 
 
In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
1.1 Verzekerden: 

Verzekerde zijn: 
a. De verzekeringnemer. 
b. Alle personen die tot het huishouden van de verzekeringnemer behoren en bij hem inwonend zijn. Hieronder vallen 

ook inwonende au pairs, uitwonende kinderen van verzekeringnemer die naar school gaan of een dagstudie volgen  
tot en met een leeftijd van 27 jaar en kinderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. 

c. Degenen die met toestemming van verzekerde diens vervoermiddel besturen en degenen die met toestemming van 
verzekerde in-/ opzittenden zijn van een vervoermiddel van verzekerde. 

1.2 Verkeersongeval: 
Een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, te water geraken, waarbij tenminste één motorrijtuig is betrokken 
waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen. In dit verband wordt onder ‘motorrijtuig’ eveneens begrepen een trein, 
metro of tram. 

1.3 Gebeurtenis: 
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit een zelfde schadeoorzaak. Een 
reeks met elkaar houdende voorvallen wordt als een gebeurtenis aangemerkt die geacht wordt te hebben plaatsgevonden 
op het moment van het eerste voorval uit die reeks.  

1.4 Bestuurder van een motorrijtuig: 
Degene die, gezeten achter het stuur, het motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt. 

1.5 In-/opzittenden van een motorrijtuig, trein, metro of tram: 
In-/opzittenden van een motorrijtuig, trein, metro of tram zijn degenen die: 
a. In-/opstappen; 
b. zich daarin of daarop bevinden; 
c. uit-/afstappen; 
d. (indien het een motorrijtuig betreft) na te zijn uit-/afgestapt: 

- gedurende de rit langs de weg aan het desbetreffende motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij 
behulpzaam zijn; 

- gedurende de rit langs de weg hulp verlenen aan medeweggebruikers; 
- zich ophouden bij een tankstation waar het desbetreffende motorrijtuig wordt voorzien van brandstof. 

1.6 Motorrijtuig: 
Een motorrijtuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 

1.7 Schade: 
Onder schade wordt verstaan de door het verkeersongeval veroorzaakte: 
a. Letselschade: schade tengevolge van een medisch vast te stellen lichamelijk en/of geestelijk letsel al dan niet de 

dood tot gevolg hebbend; 
en/of 

b. Zaakschade: schade tengevolge van beschadiging, vernietiging of verlies van een zaak die behoort tot de normale 
particuliere huishouding van een verzekerde, met uitzondering van schade aan een motorrijtuig en de accessoires en 
onderdelen die daarbij horen. 

 
 
Artikel 2. Dekking 
 
Tot ten hoogste het in het polisblad vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis geeft de verzekering dekking: 
 
2.1 Aan verzekerden voor schade die zij oplopen ten gevolge van verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als 

in-/opzittenden van een motorrijtuig, trein, metro of tram. 
2.2 Aan verzekerden voor schade die zij oplopen ten gevolge van een verkeersongeval waarbij zij zijn betrokken als 

voetganger of als bestuurder of opzittende van een fiets. 
2.3 Aan verzekerden voor schade die zij oplopen als voetganger door botsing met een verkeersmiddel of als 

bestuurder/passagier van een fiets door botsing met een voetganger of een ander verkeersmiddel. 
 
Sieraden, foto-, film- en computerapparatuur zijn slechts verzekerd tot een maximum van € 2.500,- per verzekerde per 
gebeurtenis. 
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Artikel 3. Uitsluitingen 
 
Een verzekerde heeft geen dekking: 
 
3.1 indien de schade is veroorzaakt tijdens het verblijf met een motorrijtuig op racebanen, circuits e.d. en tijdens het oefenen 

voor of het deelnemen met een motorrijtuig of fiets aan snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidswedstrijden en –
ritten, slipcursussen, terrein- en/of cross- en/of trailrijden. Er is wel dekking tijdens het deelnemen aan betrouwbaarheids- 
of puzzelritten en soortgelijke evenementen. 

3.2 indien de schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motorrijtuig waarvan hij gebruik maakt: 
a. door een vonnis of wettelijke bepalingen 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: 
- onopzettelijk heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen, maar de rijbevoegdheid nog wel bezit. Als de 

bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in dat geval de geldigheidsduur niet langer zijn verlopen dat 1 jaar; 
- minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen maar het vereiste rijbewijs nog 

niet werd uitgereikt; 
- het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht 

besturen van een motorrijtuig en de toezichthouder les geeft zonder daarvoor betaling te ontvangen. 
3.3 Indien het verkeersongeval mogelijk is geworden doordat de verzekerde in hoedanigheid van bestuurder van het 

motorrijtuig of fiets ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of 
opwekkend middel (waaronder tevens medicijnen worden verstaan) verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te 
zijn een motorrijtuig te besturen dan wel dat hem dit door de wet of de overheid van het betreffende land of autoriteit is 
verboden; 

3.4 Indien het verkeersongeval mogelijk is geworden doordat een verzekerde, niet zijnde de bestuurder van het motorrijtuig of 
fiets, onder invloed verkeerde van alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend  of opwekkend middel. Van het onder 
invloed zijn van alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis, in ieder geval sprake indien het bloedalcoholgehalte 
ten tijde van de schade 0,5 promille of hoger was dan wel indien het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger was; 

3.5 Indien het verkeersongeval of de botsing is ontstaan bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos 
in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van zijn 
beroep, dit waagstuk wordt verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te 
redden; 

3.6 Indien de schade is veroorzaakt gedurende de tijd dat een motorrijtuig waarvan hij gebruik maakt door een burgerlijke of 
(semi)militaire macht in beslag is genomen; 

3.7 Indien de schade voortvloeit uit diefstal of vermissing van geld, geldswaardig papier, cheques en/of betaalkaarten met 
eventueel bijbehorende passen, creditcards van banken of andere instellingen; 

3.8 Indien de schade is veroorzaakt door of is ontstaan uit molest zoals omschreven in artikel 13 van de Algemene 
Voorwaarden; 

3.9 Indien de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties zoals omschreven in artikel 
13 van de Algemene Voorwaarden; 

3.10 Indien de gebeurtenis is ontstaan, toegenomen of verergerd door opzet, roekeloosheid of met goedvinden van een 
verzekerde of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering; 

3.11 Bij het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf; 
3.12 Indien de inzittenden zich ten tijde van het verkeersongeval of botsing niet bevinden op een daarvoor bestemde zitplaats 

van het motorrijtuig of fiets; 
3.13 Indien de verzekerde zonder toestemming van een bevoegd persoon in of op een motorrijtuig of fiets zit; 
3.14 Indien de schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor: 

- verhuur door verzekerde; 
- vervoer van personen tegen betaling. Deze uitsluiting is niet van toepassing als: 

o  het motorrijtuig wordt gebruikt voor het binnen Nederland bij toerbeurt rijden in het woon- werkverkeer 
(zgn. carpooling); 

o het vervoer van personen dient voor privé-doeleinden en de betaling gedaan wordt in de vorm van een 
tegemoetkoming in de kosten; 

o het motorrijtuig wordt gebruikt als autobus of taxi en de verzekerde daarin niet als bestuurder zit; 
o de verzekerde inzittende is van een trein, metro of tram. 

- andere doeleinden dan door de wet zijn toegestaan. 
3.15 Indien de schade is veroorzaakt met een motorrijtuig dat zakelijk wordt gebruikt. Deze uitsluiting geldt niet voor de 

verzekerden genoemd onder 1.1.a en 1.1.b. 
 
De hiervoor onder 3.1 en 3.5 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de hierin 
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze 
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. 

 
Artikel 4. Uitsluiting in verband met artikel 4 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. 
 
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien een verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is voor 
schade als bedoeld in artikel 1.7.a, toegebracht aan: 

a. de verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de bezitter van een schadeveroorzakend motorrijtuig; 
b. de echtgenoten van de onder sub a genoemde personen, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn 

die bij hen inwonen en door hen worden onderhouden. 
Ter zake van deze schade is de WAM-verzekeraar van het desbetreffende motorrijtuig tot uitkering gehouden. Evenwel, indien 
de verzekerde de maatschappij hiertoe schriftelijk verzoekt zal de schade die op deze polis is gedekt indien de andere polis niet 
zou hebben bestaan, worden vergoed tegen cessie van alle rechten, die de betrokken verzekerde tegenover de WAM-
verzekeraar kan doen gelden. 
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Artikel 5. Ander verzekeringen. 
 
Indien – zo de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond – aanspraak zou kunnen worden gemaakt op 
vergoeding van schade en/of kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum – mits niet zijnde 
een aansprakelijkheidsverzekering – respectievelijk op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering eerst in 
de laatste plaats geldig. In zo’n geval zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat 
waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden. 
 
Artikel 6. Verplichtingen bij schade. 
 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden geldt het volgende: zodra verzekerde kennis draagt 
van een gebeurtenis waarvoor hij burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden, dient hij daarvan tevens melding te 
maken bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar. De maatschappij zal dan zo spoedig mogelijk in overleg treden met 
de betrokken verzekeraar(s). 
 
Artikel 7. Schaderegeling. 
 
7.1 Recht op vergoeding 

Voor het recht op vergoeding van de schade is niet van belang of er een andere persoon aansprakelijk is voor de 
schade. De verzekeraar vergoedt de schade van de verzekerde, zoals hij die in geval van een onrechtmatige daad 
zou kunnen verhalen op een aansprakelijke persoon.  

 
7.2 Smartengeld 
 Als de verzekerde letsel heeft opgelopen kan hij aanspraak maken op smartengeld. Als smartengeld vergoeden wij  
 een naar billijkheid te bepalen bedrag voor het door de verzekerde ondervonden nadeel dat niet uit vermogensschade 
 bestaat, zoals dat in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen. 
 
7.3 Rechthebbenden 

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

 
7.4 Overschrijding verzekerd bedrag. 

Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun schade in totaal het verzekerd 
bedrag overtreft, zal het verzekerd bedrag naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld. Bestaat de 
vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met daarbij opgeteld eventuele andere 
uitkeringen, hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid 
verminderd.  
 

7.5 Eigen schuld/autogordels/helm 
Als de verzekerde op het moment van het verkeersongeval niet, zoals dat wettelijk verplicht is, de autogordels draagt 
die in het motorrijtuig zijn bevestigd of een helm draagt als het dragen daarvan voor dat motorrijtuig wettelijk is 
voorgeschreven, houdt de verzekeraar bij de vaststelling van de letselschade rekening met eigen schuld van de 
verzekerde. De verzekeraar vergoedt in dat geval de schade onder aftrek van 25% van het schadebedrag. 

 
7.6 Uitkering van de schade 

De schadevergoeding wordt uitgekeerd aan: 
- de verzekerde wanneer hij schade lijdt als gevolg van het letsel dat hem is toegebracht en/of als gevolg van 

beschadiging, vernietiging of verlies van zaken die deel uitmaken van zijn particuliere huishouding; 
- de rechtverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor zover zij volgens het Burgerlijk Wetboek als 

gevolg van dit overlijden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding in het geval die schadevergoeding op 
een aansprakelijke persoon zou worden verhaald. 

 
7.7 Voorschot 

Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, doet de verzekeraar 
voorschotbetalingen voor dat deel van de schade dat wel is vastgesteld. 

 
Artikel 8. Geldigheidsgebied. 
 
8.1 De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden en in de Aziatische en 
Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee. 
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