Schadeverzekering In-/Opzittenden
Bijzondere Voorwaarden
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I
1.1

Algemeen

Welke voorwaarden gelden?
De Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de clausules op uw polis en de Algemene Voorwaarden de basis voor uw verzekering.
Deze voorwaarden gelden voor het motorrijtuig, dat op de polis is genoemd en als daarvoor de dekking Schadeverzekering In/Opzittenden is verzekerd.

1.2

Wat bedoelen wij met:
Begunstigde
Degene aan wie wij de uitkering moeten betalen. Bij overlijden zijn dit de wettelijke erfgenamen, bij invaliditeit en materiële schade is dat
de verzekerde.
Motorrijtuig
Het motorrijtuig dat is vermeld op de polis.
Ongeval
Een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De
aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te stellen zijn.
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II
2.1

Verzekering

Wie is verzekerd?
Verzekerden zijn de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig als deze:
a. op een officiële zitplaats in/op het motorrijtuig zitten;
b. in/op of uit/van het motorrijtuig stappen;
c. door een gebeurtenis met het motorrijtuig of voor het uitvoeren van een noodreparatie zijn uit/afgestapt en zich op de openbare
weg in de directe omgeving van het motorrijtuig bevinden;
d. bij een tankstation uit/van het motorrijtuig zijn gestapt om te tanken of de ruiten schoon te maken.

2.2

Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs ('groene kaart') staan vermeld en niet zijn
doorgehaald.

2.3

Wat is verzekerd?
De schade die een verzekerde lijdt door:
a. letsel of aantasting van de gezondheid of overlijden;
b. beschadiging of verloren gaan van in het motorrijtuig meegevoerde zaken die behoren tot zijn huishouding.
Deze schade moet dan een gevolg zijn van:
a. een plotselinge, onverwachte gebeurtenis van buitenaf waardoor direct lichamelijk letsel ontstaat. Dit moet medisch vast te stellen
zijn.
b. een ongeval waarbij het motorrijtuig is betrokken door botsen, aan- of overrijden, omslaan, brand, blikseminslag, van de weg of te
water raken of door een andere van buiten komende oorzaak, ook al is dit veroorzaakt door de aard of een gebrek van het
motorrijtuig.

2.4

Vervangend voertuig
Als u tijdelijk een vervangend motorrijtuig gebruikt en de verzekering voor uw motorrijtuig dekking biedt voor dat vervangend
motorrijtuig, dan is deze Schadeverzekering In-/Opzittenden alleen van toepassing op dat vervangend motorrijtuig.

2.5

Wat is niet verzekerd?
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de verzekering van uw motorrijtuig bent u niet verzek erd bij
schade:
a. aan zaken in het motorrijtuig die niet het particulier eigendom zijn van de verzekerde;
b. aan aanhangwagens/caravans en de daarmee vervoerde zaken en motorrijtuigen.
Neemt de verzekerde in/op en om het motorrijtuig niet de wettelijke veiligheidsvoorschriften in acht, dan kan dit eigen schuld aan het
ontstaan en/of de omvang van de schade opleveren. Bij het vaststellen van de vergoeding zal met de omvang van de eigen schuld naar
de maatstaven van het burgerlijk recht rekening worden gehouden.
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III
3.1

Schade

Hoe wordt uw schade geregeld?
Hebt u schade? Dan meldt u ons dit zo spoedig mogelijk. Wat u moet doen en hoe ziet u in de Algemene Voorwaarden.
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u daardoor onze belangen? Dan vergoeden wij geen schade.

3.2

Hoe wordt de uitkering vastgesteld en gedaan?
Bij schade als gevolg van dood of verwonding wordt de omvang van de schade vastgesteld volgens de van toepassing zijnde
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
Het op uw polis vermelde bedrag is het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd (per gebeurtenis) voor alle verzekerden samen.
Rechthebbenden van deze verzekering zijn nooit anderen dan de verzekerden die rechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken
waren of hun erfgenamen.
Als verzekerde (zonder deze verzekering) voor zijn schade een beroep kan doen op een uitkering of verstrekking uit een andere
verzekering of regeling, dan vergoeden wij dat deel van de schade niet. Dit geldt ook als de schade wordt gedekt door de rubriek
Aansprakelijkheid van de verzekering van het motorrijtuig. Deze bepaling geldt niet voor uitkeringen uit een ongevallen in-/opzittenden
verzekering.
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