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D e ze voor w a a r de n vor m e n é é n ge h e e l m e t
de Alge m e n e voor w a a r de n die ook op de ze
ve r ze k e r in g va n t oe pa ssin g zij n .

ARTI KEL 1.6

MECHANI SCHE STORI NG

ALGEM EEN

Een plot selinge, onvoorzienbare, van binnen het
m ot orrij t uig kom ende st oring, waardoor niet m eer
m et het m ot orrij t uig kan worden gereden.

ARTI KEL 1

ARTI KEL 1.7

SPECI FI EKE BEGRI PSOMSCHRI JVI NGEN

MOTORRI JTUI G

Voor de dekkingen ‘Ongevallen inzit t enden’, ‘Schade
inzit t enden’, ‘Recht sbij st and’ en ‘Ladingschade’
worden de begripsom schrij vingen in de specifieke
art ikelen over deze dekkingen uit gelegd.

1

ARTI KEL 1.1

ACCESSOI RES
De niet in de cat aloguswaarde begrepen onderdelen
en voorwerpen, die in een of andere vorm aan, in of
2
op het m ot orrij t uig bevest igd zij n, en die na aflevering
fabriek door de verzekeringnem er zij n aangebracht
of die hij heeft lat en aanbrengen. Hieronder worden
dus niet verst aan af- fabriek bij geleverde opt ies,
onderdelen en voorwerpen. Voort s zij n niet verzekerd onderdelen en voorwerpen die wet t elij k niet zij n
t oegest aan.

Het op het polisblad verm elde m ot orrij t uig m et
t oebehoren.
Onder t oebehoren worden verst aan:
– de t ot de st andaarduit rust ing behorende
onderdelen en aut ogereedschappen;
– de af- fabriek bij geleverde opt ies, voorzover de
waarde hiervan is begrepen in de cat aloguswaarde van het m ot orrij t uig zoals verm eld op
het polisblad.
Een vervangend, gelij kwaardig m ot orrij t uig, dat
de verzekerde gebruikt t ij dens de periode van
reparat ie, revisie of onderhoud van het op het
polisblad verm elde m ot orrij t uig. Als de schade is
gedekt door een andere verzekering, al dan niet
van oudere dat um , of onder een andere verzekering gedekt zou zij n als deze verzekering niet
best ond, kan geen recht op schadevergoeding aan
deze verzekering worden ont leend.

ARTI KEL 1.2

BRAND

ARTI KEL 1.8

NI EUWWAARDE
Een door verbranding veroorzaakt en m et vlam m en
gepaard gaand vuur buit en een haard, dat in st aat
is zich uit eigen kracht voort t e plant en. Als brand
wordt in elk geval niet beschouwd zengen, schroeien,
sm elt en, verkolen en broeien.
ARTI KEL 1.3

CATALOGUSWAARDE
De in Nederland geadviseerde verkoopprij s van het
m ot orrij t uig naar m erk, m odel, t ype en uit voering
inclusief af- fabriek bij geleverde opt ies, zoals verm eld
in de prij scourant van de fabrikant of im port eur, op
het m om ent van afgift e van kent ekenbewij s deel 1
of, indien de aut o bij afgift e van kent ekenbewij s deel
1 niet nieuw was, op het m om ent dat het m ot orrij t uig voor het eerst nieuw werd afgeleverd. I ndien
van t oepassing, wordt de verkoopprij s vervolgens
nog verm eerderd m et de Belast ing Personenaut o’s en
Mot orrij t uigen ( BPM) en de verwij deringsbij drage.
ARTI KEL 1.4

De laat st geldende cat aloguswaarde.
ARTI KEL 1.9

OPZET
Door de verzekeringnem er of een andere verzekerde
opzet t elij k en t egen een persoon of zaak gericht
wederrecht elij k handelen of nalat en. Bij een t ot een
groep behorende verzekerde is sprake van opzet in
geval van opzet t elij k en t egen een persoon of zaak
gericht wederrecht elij k handelen of nalat en van één
of m eer t ot de groep behorende personen, ook in het
geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld
of nagelat en.
Aan het opzet t elij ke karakt er van dit wederrecht elij ke
handelen of nalat en doet niet af dat de verzekeringnem er of een andere verzekerde of, ingeval deze t ot een
groep behoort , één of m eer t ot de groep behorende
personen zodanig onder invloed van alcohol of andere
st offen verkeert / verkeren, dat deze/ die niet in st aat
is/ zij n zij n/ hun wil t e bepalen.

DAGWAARDE
ARTI KEL 1.10

De nieuwwaarde op het m om ent van de schadegebeurt enis onder aft rek van een bedrag wegens
waardeverm indering door ouderdom en/ of slij t age
volgens Nederlandse m aat st aven.
ARTI KEL 1.5

GEBEURTENI S
Een voorval of een reeks m et elkaar verband houdende voorvallen, die één oorzaak hebben en die
schade aan personen en/ of schade aan zaken t ot
gevolg heeft .

PROCESKOSTEN
De kost en van de op verzoek of m et t oest em m ing van
de m aat schappij verleende recht sbij st and in een t egen
een verzekerde aanhangig gem aakt st rafproces en/
of de kost en van verweer in een door een benadeelde
t egen een verzekerde of de m aat schappij aanhangig
gem aakt e civiele procedure ( voor zover de m aat schappij inst em t m et de procedure) .

BLAD

2/ 19

MODEL M 03.5.09 B

VOORWAARDEN BESTELAUTOVERZEKERI NG

per prem ievervaldat um door m iddel van een verzoek,
ingediend uit erlij k een m aand voor de vervaldat um .

ARTI KEL 1.11

SCHADE AAN PERSONEN
Schade door let sel of aant ast ing van de gezondheid
van personen, al dan niet m et een overlij den als
gevolg, m et inbegrip van de daaruit voort vloeiende
schade.

ARTI KEL 4

EI NDE VAN DE VERZEKERI NG
ARTI KEL 4.1

OPZEGGI NG DOOR DE VERZEKERI NGNEMER
ARTI KEL 1.12

SCHADE AAN ZAKEN

I n aanvulling op de Algem ene Voorwaarden heeft de
verzekeringnem er eveneens het recht de verzekering
Schade door beschadiging en/ of verniet iging en/ of
schrift elij k t e beeïndigen:
ver loren gaan van zaken van anderen dan de verze1 vanaf de dag dat de verzekeringnem er zij n
kerde, m et inbegrip van de daaruit voort vloeiende
woonadres niet langer in Nederland heeft ;
schade.
2 na een schadem elding, m it s de opzegging uit erlij k
binnen 1 m aand na de afwikkeling van de schade
ARTI KEL 1.13
plaat svindt , m et een opzegt erm ij n van
STORM
2 m aanden;
3 als het m ot orrij t uig langer dan drie m aanden aanEen windsnelheid van t enm inst e 14 m et er per seconde
eengeslot en in het buit enland zal worden gebruikt ;
( windkracht 7) .
4 vanaf de dag dat de verzekeringnem er of diens
nabest aanden geen belang m eer hebben bij
ARTI KEL 1.14
het m ot orrij t uig en de feit elij ke m acht hierover
VERZEKERDE( N)
verliezen;
5 na afloop van de eerst e cont ract periode en alleen
1 de verzekeringnem er;
als de verzekeringnem er een nat uurlij k persoon
2 de eigenaar, houder, gem acht igde best uurder en
is die de verzekering niet t en behoeve van een
passagiers van het m ot orrij t uig;
beroep of bedrij f heeft geslot en, op ieder m om ent ,
3 de werkgever van een verzekerde, als hij volgens
m et een opzegt erm ij n van 1 m aand.
art ikel 6: 170 Burgerlij k Wet boek aansprakelij k is voor de schade, die de verzekerde heeft
ARTI KEL 4.2
veroorzaakt .
OPZEGGI NG DOOR DE MAATSCHAPPI J
I n aanvulling op de Algem ene Voorwaarden heeft
de m aat schappij eveneens het recht de verzekering
schrift elij k t e beeïndigen:
De verzekering geldt voor gebeurt enissen binnen
1 als het m ot orrij t uig langer dan drie m aanden aanEuropa, m et uit zondering van t ot Europa behorende
eengeslot en buit en een lidst aat van de Europese
landen die zij n doorgehaald op de geldige ‘Groene
Unie zal worden gebruikt , m et een opzegt erm ij n
Kaart ’ ( I nt ernat ionaal Mot orrij t uigverzekeringsbewij s) .
van 2 m aanden;
Er is eveneens dekking binnen de op de ‘Groene Kaart ’ 2 na een schadem elding, m it s de opzegging uit erlij k
verm elde andere landen die niet zij n doorgehaald.
binnen 1 m aand na de afwikkeling van de schade
plaat svindt , m et een opzegt erm ij n van
ARTI KEL 3
2 m aanden;
GEWI JZI GDE OMSTANDI GHEDEN
3 vanaf de dag dat de verzekeringnem er zij n woonof vest igingsadres niet langer binnen een lidst aat
De volgende wij zigingen dienen onm iddellij k t e
van de Europese Unie heeft ;
worden doorgegeven:
4 als de verzekeringnem er of diens nabest aanden
1 I ndien de verzekeringnem er of diens nabest aangeen belang m eer hebben bij het m ot orrij t uig en
den geen belang m eer hebben bij het m ot orrij t uig,
de feit elij k m acht hierover verliezen, t enzij de
bij voorbeeld door eigendom soverdracht of t ot aal
verzekering wordt geschorst of voor een ander
verlies;
m ot orrij t uig wordt voort gezet .
2 het m ot orrij t uig zal langer dan drie m aanden aaneengeslot en in het buit enland worden gebruikt .
ARTI KEL 4.3
De volgende wij zigingen dienen binnen 30 dagen t e
SCHORSI NG VAN DE VERZEKERI NG
worden doorgegeven:
3 Een verandering van het woonadres van de verze- De verzekering kan op verzoek van de verzekeringkeringnem er of, indien deze een recht spersoon is, nem er worden geschorst gedurende m axim aal
van de regelm at ige best uurder;
12 m aanden aaneengeslot en, na eigendom sover4 Een verandering van de regelm at ige best uurder.
dracht of t ot aal verlies van het m ot orrij t uig, waarbij
De m aat schappij heeft dan het recht de voorwaarniet direct een ander m ot orrij t uig bij de m aat schappij
den en prem ie direct aan t e passen aan de nieuwe
wordt verzekerd. Als binnen deze periode van
sit uat ie.
12 m aanden de schorsing niet wordt opgeheven wordt
de verzekering door de m aat schappij beëindigd. De
De gekozen dekking kan t ij dens het verzekeringsj aar
schorsing wordt opgeheven en de polisdekking wordt
niet worden gewij zigd, t enzij het gaat om uit breiding
weer van kracht nadat hierover overeenst em m ing is
van de dekking of om gelij kt ij dige wij ziging van het
bereikt m et de m aat schappij .
voert uig. Beperking van de dekking is alleen m ogelij k
ARTI KEL 2

VERZEKERI NGSGEBI ED
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plaat svinden, niet langer duren dan 24 uur en waarbij
de snelheid voor de uit slag niet beslissend is.

ARTI KEL 5

ALGEMENE UI TSLUI TI NGEN
I n aanvulling op de uit sluit ingen zoals verm eld in de
Algem ene Voorwaarden gelden voor deze verzekering
eveneens de volgende uit sluit ingen:
ARTI KEL 5.1

ANDER GEBRUI K
Bij ander gebruik van het m ot orrij t uig dan aan de
m aat schappij opgegeven of bij gebruik voor een
ander doel dan wet t elij k t oegest aan.
ARTI KEL 5.2

Billij kheidsclausule
Bij de hierboven genoem de uit sluit ingen ‘ander
gebruik’, ‘ongeldig rij bewij s’ en ‘verhuur’, en voor de
dekkingen Aanrij ding en Accessoires ook bij de uit sluit ing ‘rij den onder invloed’, verzekert de m aat schappij
de verzekeringnem er wel t egen de financiële gevolgen
van schade als de verzekeringnem er aant oont dat :
1 de daarin bedoelde om st andigheden zich buit en
zij n voorkennis en/ of t egen zij n wil hebben
voorgedaan, én
2 hem in redelij kheid geen verwij t t reft aan die
om st andigheden.

I NBESLAGNAME
ARTI KEL 6

Zolang het m ot orrij t uig in beslag genom en of gevorderd is door enige overheid.

EI GEN RI SI CO
ARTI KEL 6.1

ALGEMEEN

ARTI KEL 5.3

OPZET
Door opzet of goedvinden van de verzekeringnem er,
de verzekerde of belanghebbende.

Bij elke schadevergoeding, die valt onder de dekkingen
Brand, St orm en Nat uur, Diefst al, Ruit en Aanrij ding,
brengt de m aat schappij het eigen risico in m indering
dat verm eld st aat op het polisblad.

ARTI KEL 5.4

ONGELDI G RI JBEWI JS

ARTI KEL 6.2

RUI TSCHADE
Als de feit elij ke best uurder van het m ot orrij t uig geen
houder is van een rij bewij s dat in Nederland voor dat
m ot orrij t uig geldig is. Of als hem de rij bevoegdheid is
ont zegd, een rij verbod is opgelegd of als hij niet heeft
voldaan aan de bij zondere bepalingen, die op zij n
rij bewij s verm eld st aan. Op deze uit sluit ing zal door
de m aat schappij geen beroep worden gedaan, indien
de ongeldigheid uit sluit end wordt veroorzaakt doordat
de op het rij bewij s verm elde geldigheidst erm ij n is
verst reken en de best uurder op de schadedat um de
leeft ij d van 71 j aar nog niet had bereikt .
ARTI KEL 5.5

Voor de dekking Ruit geldt de volgende regeling:
1 bij ruit reparat ie geldt geen eigen risico als de ruit
via de Select Ruit schade Service wordt gerepareerd, in alle andere gevallen is bij ruit reparat ie
het eigen risico van t oepassing zoals dat op het
polisblad st aat verm eldt ;
2 bij ruit vervanging via inschakeling van de Select
Ruit schade Service, kom t slecht s een deel van het
eigen risico voor rekening van de verzekeringnem er. I n alle andere gevallen is bij ruit vervanging
het eigen risico van t oepassing zoals dat op het
polisblad st aat verm eldt .

RI JDEN ONDER I NVLOED
Als de feit elij ke best uurder onder zodanige invloed
van alcoholhoudende drank of enig ander m iddel verkeert , dat hij niet t ot behoorlij k rij den in st aat m oet
worden geacht , dan wel dat het rij den hem bij wet of
door de overheid zou zij n verboden. Deze uit sluit ing
geldt niet voor de dekking Aansprakelij kheid.
ARTI KEL 5.6

VERHUUR
Bij verhuur van het m ot orrij t uig of gebruik voor het
vervoer van personen t egen bet aling. Hieronder valt
niet het m eerij den van collega’s t ij dens het woon/
werkverkeer, die bij dragen in de kost en van het
vervoer ( carpooling) .
ARTI KEL 5.7

WEDSTRI JDEN
Door deelnam e aan rit t en of wedst rij den, waarbij het
om snelheid, regelm at igheid of behendigheid gaat .
De m aat schappij biedt wel dekking t egen de financiële gevolgen van schade t ij dens bet rouwbaarheids- , oriënt at ie- en puzzelrit t en, die in Nederland

Op de Groene Kaart st aat hoe cont act kan worden
opgenom en m et een bedrij f dat is aangeslot en bij de
Select Ruit schade Service en ook welk eigen risico in
dat geval geldt bij ruit vervanging.
ARTI KEL 6.3

AUTOSCHADE
Als sprake is van een schade die voor herst el in aanm erking kom t , geldt de volgende regeling:
1 het eigen risico wordt verm inderd m et € 150 als
er sprake is van reparat ie via de Select Aut oschade
Service;
2 bij reparat ie door een Schadegarant herst elbedrij f
dat niet onder de Select Aut oschade Service valt ,
geldt het eigen risico dat op het polisblad st aat ;
3 bij reparat ies door andere herst elbedrij ven en ook
als het voert uig niet wordt herst eld, t enzij sprake
is van een t ot al- loss, geldt een verhoogd eigen
risico: het bedrag dat op het polisblad st aat ,
verhoogd m et € 150.
Op de Groene Kaart st aat hoe cont act kan worden
opgenom en m et een bedrij f dat is aangeslot en bij de
Select Aut oschade Service.
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4

ARTI KEL 7

BONUS/ MALUS REGELI NG
Alleen geldend voor de dekkingen Aansprakelij kheid
en Aanrij ding.
5

ARTI KEL 7.1

OPBOUW NO- CLAI MKORTI NG
6
Nadat bij het afsluit en van de verzekering de BonusMalus t rede ( B/ M) is vast gest eld, wordt na elk verzekeringsj aar de kort ing/ opslag voor de prem ie voor
het volgende j aar bepaald volgens de B/ M- schaal.

een bet aalde schade binnen 12 m aanden, nadat
hem van het uit gekeerde bedrag bericht is gedaan,
door de verzekeringnem er voor eigen rekening
is genom en. Op voorwaarde dat er geen verdere
bet alingen m et bet rekking t ot die gebeurt enissen
zullen plaat svinden;
alleen schade door vervoer van gewonden is
vergoed;
de schade- uit kering alleen op basis van art ikel
7: 962 lid 3 van het Burgerlij k Wet boek niet verhaald kan worden. Volgens dit art ikel heeft de
verzekeraar geen recht op verhaal op bepaalde
personen die t ot de fam ilie of werkkring van een
verzekerde behoren.

ARTI KEL 7.2

BONUS/ MALUS TERUGVAL

ARTI KEL 7.4

TEN ONRECHTE VERLEENDE BONUS/ MALUS TREDE
Als in een verzekeringsj aar één of m eerdere schades
gem eld wordt / worden, die bet rekking hebben op de
dekking Aansprakelij kheid en/ of Aanrij ding, wordt
het kort ingspercent age over het t ot aal van de prem ie
van de beide dekkingen volgens de navolgende B/ Mschaal verlaagd:

B/ M

KORTI N GS-

TRED E I N H ET EERSTVOLGEN D E

TRED E

PERCEN TAGE

VERZEKERI N GSJAAR:

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

80
80
80
80
80
80
79
78
77
76
74
72
65
58
45
20
10% opslag
15% opslag
20% opslag

ZONDER

MET 1

MET 2

SCHADE

SCHADE

SCHADES

14
13
12
11
10
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
2
1
1
1

10
9
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

19
18
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Als de m aat schappij de verzekeringnem er t e weinig
prem ie in rekening heeft gebracht door een t en
onrecht e verleende Bonus/ Malus inschaling, heeft zij
het recht aanvullende prem ie t e berekenen, als:
1 uit een nog niet gebruikt e opgave van schadevrij e
j aren in de gem eenschappelij ke dat abase van de
m ot orrij t uigverzekeraars voor schadevrij e j aren
( Roy Dat a) blij kt , dat de verzekeringnem er
aanspraak heeft op een lagere Bonus/ Malus t rede
dan de m aat schappij hem heeft t oegekend;
2 er in Roy Dat a geen voor de m aat schappij
accept abele gegevens van de verzekeringnem er
t e vinden zij n.
De m aat schappij neem t in dat geval aan, dat
er geen enkele aanspraak op schadevrij e j aren
best aat en zal de Bonus/ Malus inschaling daarop
aanpassen.
ARTI KEL 7.5

MALUS/ ROYEMENTSVERKLARI NG
1

2

Als er bij beëindiging of schorsing van de verzekering sprake is van een ‘negat ief’ aant al schadevrij ej aren, is de m aat schappij verplicht dit t e
m elden aan Roy Dat a. Er is dan sprake van een
zogenaam de ‘Malus’ sit uat ie.
Event ueel door de m aat schappij t oegekende
( com m erciële) schadevrij e j aren, die los st aan
van het aant al daadwerkelij ke schadevrij e j aren,
worden niet verm eld bij royem ent en niet aan
Roy Dat a doorgegeven.

ARTI KEL 8

SPECI FI EKE VERPLI CHTI NGEN BI J SCHADE
Bij 3 of m eer schades in één verzekeringsj aar is er
alt ij d sprake van een t erugval naar t rede 1.

ARTI KEL 7.3

GEEN TERUGVAL BONUS/ MALUS TREDE
Een schadem elding heeft geen invloed op de Bonus/
Malus t rede als:
1 geen schadevergoeding verschuldigd is;
2 een bet aalde schade geheel is verhaald;
3 er sprake is van een aanrij ding m et een fiet ser of
voet ganger, waarbij t er zake van het ont st aan
van die aanrij ding aan de zij de van de verzekerde
geen enkel verwij t kan worden gem aakt ;

Bij schade hebben de verzekeringnem er en de
verzekerde de verplicht ing:
1 volledige m edewerking t e verlenen aan:
a het behandelen van een door derden geëist e
schadevergoeding;
b het verhalen van schade door de m aat schappij en het overdragen aan de m aat schappij
van alle recht en, die de verzekeringnem er of
de verzekerde m et bet rekking t ot die schade
op een derde m ocht hebben, zonodig door het
ondert ekenen van een akt e;
2 geen enkele t oezegging, verklaring of handeling t e
doen, waaruit erkenning van aansprakelij kheid kan
worden afgeleid;
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3

direct na het eerst e verzoek van de m aat schappij
de recht en m et bet rekking t ot een gest olen of verduist erd verzekerd voorwerp aan de m aat schappij
over t e dragen.

ARTI KEL 9

SCHADEREGELI NG
ARTI KEL 9.1

ARTI KEL 9.4

AFSTAND VERHAALSRECHT
De m aat schappij zal geen gebruik m aken van de
( event uele) m ogelij kheid om de bet aalde vergoeding
t e verhalen op de door de verzekerde gem acht igde
best uurder en passagiers, of de werkgever van deze
personen, t enzij sprake is van een uit sluit ing die niet
t egen de verzekeringnem er kan worden ingeroepen.

ALGEMEEN
ARTI KEL 10

1

2

3

4

5

Als de schade kan worden herst eld en er is geen
sprake van een t ot al- loss ( t echnisch of econom isch) , dan vergoedt de m aat schappij alleen de
reparat iekost en en dan t ot m axim aal het bedrag
waarvoor via de Select Ruit - of Aut oschade Service
de schade kan worden gerepareerd.
Bij verlies van het m ot orrij t uig of onderdelen
daarvan vergoedt de m aat schappij de dagwaarde
onm iddellij k voor het schadevoorval.
Als de reparat iekost en m eer bedragen dan het
verschil in dagwaarde onm iddellij k voor het
schadevoorval en de dagwaarde ( zij nde de
rest ant waarde) onm iddellij k na het schadevoorval,
is de m aat schappij slecht s verplicht t ot vergoeding
van dit verschil t ussen deze dagwaarden.
Als de verzekeringnem er de BTW en/ of BPM kan
verrekenen, dan zal de m aat schappij deze op de
schadevergoeding in m indering brengen.
De vergoeding zal niet m eer bedragen dan de
cat aloguswaarde zoals verm eld op het polisblad.

ARTI KEL 9.2

TOTAL- LOSS
Als er sprake is van t ot al- loss ( t echnisch of econom isch) of verlies van het m ot orrij t uig, zal de m aat schappij niet eerder t ot schadevergoeding overgaan
dan nadat ( de eigendom van) het verzekerde m ot orrij t uig of het rest ant daarvan, inclusief de event ueel
door de m aat schappij t e vergoeden ext ra voorzieningen en accessoires, aan de m aat schappij of een door
haar aan t e wij zen derde part ij is over gedragen.
De verzekerde is verplicht alle delen van het bij het
verzekerde m ot orrij t uig behorende kent ekenbewij s,
kent ekenplat en, sleut els, codekaart en en boekj es et c.
aan de m aat schappij of aan een door de m aat schappij
aan t e wij zen derde part ij t e overhandigen.
ARTI KEL 9.3

VERLI ES MOTORRI JTUI G
Bij een gedekt e schade door verlies van het gehele
m ot orrij t uig door diefst al, verduist ering, oplicht ing
en j oy- riding heeft de verzekeringnem er recht op
schadevergoeding:
1 30 dagen na m elding van dit schadevoorval bij de
m aat schappij en als het aan de verzekeringnem er
en de m aat schappij niet bekend is of had kunnen
zij n dat het m ot orrij t uig is t eruggevonden, én;
2 nadat de m aat schappij alle gegevens ont vangen
heeft , die nodig zij n voor de vast st elling van de
schade en van het recht op schadevergoeding.

HULPVERLENI NG
ARTI KEL 10.1

ALGEMEEN
De verzekering geeft recht op hulpverlening en kost envergoeding wanneer als gevolg van een ongeval
niet m eer m et het m ot orrij t uig en/ of aangekoppelde
aanhanger kan worden gereden, dan wel door dat
ongeval niem and van de inzit t enden in st aat is om het
m ot orrij t uig t e best uren. Als ongeval geldt ieder, het
m ot orrij t uig en/ of aangekoppelde aanhanger t reffend
van buit en kom end onheil, waaronder ook t e verst aan
brand en diefst al. Een caravan wordt als een aanhanger behandelt . Een m echanische st oring als oorzaak
van st randing wordt niet als ongeval beschouwd.
Het recht op de hulpverlening en kost envergoeding
geldt op voorwaarde dat :
1 de verzekering bet rekking heeft op een
personen- of best elaut o of op een aut obusj e,
anders dan in gebruik als t axi of best em d voor
verhuurdoeleinden;
2 de hulpverlening en/ of de ( voor vergoeding in
aanm erking kom ende) kost en t ot st and kom en in
overleg m et en na verkregen inst em m ing van de
Helpdesk Delt a Lloyd, zoals verm eld op de
Groene Kaart ;
3 de hulpverlening in redelij kheid uit voerbaar is en
niet onm ogelij k wordt gem aakt door bij voorbeeld
oorlogsom st andigheden, onlust en, oproer
of vanwege een nat uur- of kernram p.
ARTI KEL 10.2

HULPVERLENI NG I N NEDERLAND
De hulpverlening om vat bij een ongeval binnen
Nederland:
1 t ransport van het ( t eruggevonden) m ot orrij t uig
inclusief de m eegenom en aanhanger naar een
door de verzekeringnem er t e bepalen adres in
Nederland. De m aat schappij vergoedt ook de
noodzakelij ke st allings- en bergingskost en.
2 het vervoer van de best uurder en passagiers m et
hun bagage per t axi naar een door de best uurder
t e bepalen adres in Nederland. De hulporganisat ie
bepaalt de wij ze van vervoer.
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AAN SPRAKELI JKH EI D

ARTI KEL 10.3

HULPVERLENI NG BUI TEN NEDERLAND
ARTI KEL 11

De hulpverlening om vat bij een ongeval buit en
Nederland, m aar nog wel binnen het verzekeringsgebied:
1 vergoeding van de noodzakelij ke kost en van
bergen en slepen van het m ot orrij t uig van de
plaat s van de gebeurt enis naar de dicht st bij zij nde
garage waar de schade kan worden beoordeeld
en/ of herst eld;
2 vergoeding van de noodzakelij ke kost en van
arbeidsloon bij een ( nood) reparat ie aan het
m ot orrij t uig langs de weg ( dus geen reparat ie
bij een garage) . Er wordt m axim aal € 250 per
gebeurt enis vergoed;
3 t oezending van onderdelen die nodig zij n om het
m ot orrij t uig rij klaar t e m aken, als deze onderdelen niet of niet op kort e t erm ij n t er plaat se t e
verkrij gen zij n. De kost en van de onderdelen zelf,
douaneheffingen en kost en voor ret ourvracht zij n
voor rekening van de verzekeringnem er;
4 vergoeding van de ext ra verblij fskost en t ot m axim aal € 75 per persoon per dag, voor t en hoogst e
10 dagen;
5 vergoeding van het vervoer van het beschadigde
m ot orrij t uig en/ of aanhanger naar een plek in
Nederland die door de verzekeringnem er bepaald
wordt , als blij kt dat het niet m ogelij k is om het
m ot orrij t uig binnen 2 werkdagen zo t e repareren,
dat op t echnisch verant woorde wij ze kan worden
t eruggereisd. Blij ken de kost en van vervoer echt er
hoger t e zij n dan de dagwaarde ( rest waarde) van
het m ot orrij t uig na het voorval, dan best aat de
vergoeding uit de kost en die nodig zij n om het
m ot orrij t uig in t e voeren en t e verniet igen in het
buit enland. De m aat schappij vergoedt ook de
noodzakelij ke st allingskost en;
6 vervoer van de best uurder en de passagiers m et
hun bagage t erug naar Nederland, als volgens
sub 5 van lid 3 niet m eer m et het m ot orrij t uig kan
worden t eruggereisd. De hulporganisat ie bepaalt
de wij ze van vervoer.

DEKKI NG AANSPRAKELI JKHEI D
ARTI KEL 11.1

ALGEMEEN
1

2

3

4

5

6
ARTI KEL 10.4

HULPVERLENI NG NA PECH I N HET BUI TENLAND
Als de dekking Aanrij ding is m eeverzekerd best aat
ook recht op de hulpverlening zoals in art ikel 10.3
( ‘Hulpverlening buit en Nederland’) is om schreven
wanneer het m ot orrij t uig uit valt door een m echanische st oring buit en Nederland m aar nog wel binnen
het verzekeringsgebied.

I N H OUD D EKKI N G
I n de polis is aangegeven welke van de hierna
om schreven dekkingen zij n verzekerd:
– Aansprakelij kheid
– Mini- Casco
– Aanrij ding
– Accessoires
– Ongevallen inzit t enden
– Schade inzit t enden
– Recht sbij st and
– Ladingschade

Deze verzekering voldoet aan de voorwaarden,
zoals vast gelegd in de WAM. Dit geldt niet voor de
dekking voor een vervangend m ot orrij t uig zoals
bedoeld in art ikel 1.7 sub 2.
De m aat schappij verzekert de verzekeringnem er
en de andere verzekerden t egen de financiële
gevolgen van aan anderen t oegebracht e schade
aan personen en/ of schade aan zaken door of
m et het gebruik van het m ot orrij t uig inclusief de
event ueel daaraan gekoppelde aanhangwagen en
waarvoor een verzekerde wet t elij k aansprakelij k
is. Het m axim aal verzekerde bedrag per gebeurt enis is verm eld op het polisblad. Als in een land, dat
behoort t ot het verzekeringsgebied ( zie art ikel 2) ,
een hoger bedrag per gebeurt enis is voorgeschreven, geldt dit hogere bedrag.
De m aat schappij regelt de schade binnen de
grenzen van haar verplicht ingen en heeft st eeds
het recht om benadeelden recht st reeks schadeloos
t e st ellen en m et hen schikkingen t e t reffen.
De verzekeringnem er en de verzekerde, die door
een benadeelde in recht e worden aangesproken
t ot vergoeding van schade, hebben de verplicht ing
de feit elij ke leiding van het proces over t e lat en
aan de m aat schappij en alle benodigde volm acht en
t e verlenen aan de raadsm an die de m aat schappij
aanwij st . De verzekeringnem er en de verzekerde
zorgen ervoor, dat alle st ukken, zoals aansprakelij kst ellingen, st raf- en civiele dagvaardingen,
onm iddellij k en onbeant woord naar de m aat schappij
gest uurd worden.
De m aat schappij heeft het recht de verzekeringnem er of een verzekerde, t egen wie een st rafvervolging wordt ingest eld, t e verplicht en om zich
door een raadsm an t e lat en bij st aan.
Als de verzekeringnem er of de verzekerde
st rafrecht elij k wordt veroordeeld, kan de m aat schappij de verzekeringnem er of de verzekerde
niet verplicht en om t egen het gewezen vonnis
hoger beroep aan t e t ekenen.

ARTI KEL 11.2

LADI NGRI SI CO
De m aat schappij verzekert de verzekeringnem er en
de andere verzekerden ook t egen de financiële gevolgen van ladingrisico. Dat is de schade aan personen
en/ of zaken, die wordt veroorzaakt door zaken, die
zich op het m ot orrij t uig bevinden, daarvan afvallen of
afgevallen zij n. Hieronder is niet begrepen de schade
veroorzaakt bij het laden en/ of lossen van zaken.
ARTI KEL 11.3

ANDER MOTORRI JTUI G VAN VERZEKERDE
Als de verzekeringnem er of een andere verzekerde
m et het verzekerd m ot orrij t uig schade t oebrengt aan
een ander hem t oebehorend m ot orrij t uig, verzekert de
m aat schappij ook de schade aan het laat st genoem de
m ot orrij t uig. Deze dekking geldt niet indien de
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verzekeringnem er een bedrij f is en de schade is
t oegebracht op een t errein of in een gebouw dat bij
hem in gebruik is.
Uit geslot en blij ft de bij de schadegebeurt enis
ont st ane gevolg- en/ of bedrij fsschade.

ARTI KEL 11.8

VERHAAL

Als de m aat schappij volgens de Wet Aansprakelij kheidsverzekering Mot orrij t uigen of een soort gelij ke
buit enlandse wet een schade vergoedt , die zij door
ARTI KEL 11.4
een uit sluit ing of anderszins volgens een andere wet
PROCESKOSTEN/ WETTELI JKE RENTE
of de polisvoorwaarden niet hoeft t e vergoeden, heeft
zij het recht op verhaal. Bedoeld wordt verhaal van
Boven het verzekerde bedrag vergoedt de m aat schap- de schadevergoeding, verm eerderd m et de gem aakt e
pij bij een verzekerde schade ook nog de proceskoskost en, op die verzekerde op wie de uit sluit ing of het
t en en wet t elij ke rent e over het door de verzekering
anderszins ont breken van dekking van t oepassing is.
gedekt e gedeelt e van de hoofdsom . Boet es en
Dit verhaalsrecht wordt niet ont kracht door schadeafkoopsom m en vergoedt de m aat schappij niet .
regelingsovereenkom st en t ussen verzekeringsm aat schappij en, waarbij die wederzij ds afst and doen van
ARTI KEL 11.5
het verhaal van schade, of door beëindiging van de
ZEKERHEI DSSTELLI NG
verzekering. I n dit laat st e geval ziet de m aat schappij
af van haar verhaalsrecht op de verzekerde of zij n erfDe m aat schappij vergoedt de kost en van de door een genaam , als de schade is veroorzaakt door een ander
overheid verlangde financiële zekerheid om de recht en dan de verzekerde en als de verzekeringnem er aan
van de benadeelde( n) bij een gedekt e schade t e
zij n verplicht ingen heeft voldaan.
waarborgen.
De m aat schappij zal deze zekerheid verst rekken t ot
t en hoogst e € 50.000 per gebeurt enis voor alle verM I N I - CASCO
zekerden t ezam en. De m aat schappij verst rekt deze
Best aande uit de dekkingen:
zekerheid alleen om een beslag op het m ot orrij t uig op – Brand, St orm en Nat uur
t e heffen of de invrij heidst elling van de verzekering– Diefst al
nem er of een verzekerde t e verkrij gen. De verzekerde – Ruit
is verplicht de m aat schappij t e m acht igen om over de
verst rekt e zekerheid t e beschikken, zodra deze wordt ARTI KEL 12
vrij gegeven en verder alle m edewerking t e verlenen
BRAND, STORM EN NATUUR
om t erugbet aling t e verkrij gen.
De m aat schappij verzekert verlies van en schade aan
ARTI KEL 11.6
het m ot orrij t uig veroorzaakt door:
VERVOER VAN GEWONDEN
ARTI KEL 12.1

De m aat schappij vergoedt schade aan het int erieur
van het verzekerde m ot orrij t uig, ont st aan door het
kost eloos vervoer van gewonden.
ARTI KEL 11.7

UI TSLUI TI NGEN
Naast de uit sluit ingen zoals verm eld in de
Algem ene Voorwaarden en in art ikel 5 geldt dat
t evens is uit geslot en vergoeding van schade,
veroorzaakt of ont st aan:
1 aan zaken, die m et het m ot orrij t uig worden vervoerd. Tenzij het gaat om norm ale handbagage en
kleding van de passagiers, waarvoor geen andere
aanspraak op schadevergoeding best aat ;
2 aan zaken, die t oebehoren aan de eigenaar of
best uurder van het m ot orrij t uig of die zij onder
zich hebben. Tenzij de schade aan een ander
m ot orrij t uig van een verzekerde t oegebracht is.
Dan geldt het hierboven in lid 3 verm elde t er zake
‘Ander m ot orrij t uig van verzekerde’;
3 door degene die zich door diefst al of geweldpleging
de m acht over het m ot orrij t uig heeft verschaft ,
alsm ede door degene die, dit wet ende, het m ot orrij t uig zonder geldige reden gebruikt ;
4 aan de niet gem acht igde best uurder en/ of
passagier van het m ot orrij t uig;
5 aan het gesleept e of gekoppelde voert uig.

BRAND
Brand, explosie, bliksem inslag, zelfont branding en
kort sluit ing, waarbij geen andere schade aan het
m ot orrij t uig is ont st aan. Daarnaast is er ook dekking
als deze gebeurt enissen het gevolg zij n van slij t age,
reparat ie- , const ruct ie- of m at eriaalfout en of eigen
gebrek. De herst elkost en van slij t age, reparat ie- ,
const ruct ie- of m at eriaalfout en of het eigen gebrek
zelf worden echt er niet vergoed;
ARTI KEL 12.2

DI EREN
Aanrij ding m et wild, vogels of loslopende dieren;
ARTI KEL 12.3

HAGEL
I nslag van hagelst enen op de carrosserie;
ARTI KEL 12.4

LUCHTVAARTUI G
Het neerst ort en van een lucht vaart uig of onderdelen
daarvan alsm ede het vallen van voorwerpen uit een
lucht vaart uig;
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ARTI KEL 12.5

NATUURRAMPEN
Nat uurram pen, zoals overst rom ing, aardbeving,
vulkanische uit barst ing en lawine;
ARTI KEL 12.6

STORM
St orm , waardoor het m ot orrij t uig - in st ilst and om ver waait , of voorwerpen op en/ of t egen het
m ot orrij t uig t erecht kom en, dan wel het port ier
t egen een ander voorwerp of t egen het m ot orrij t uig
zelf openwaait ;
ARTI KEL 12.7

VERVOER
Een plot seling van buit en het m ot orrij t uig kom end
onzeker onheil gedurende de t ij d dat het verzekerde
m ot orrij t uig t ij dens t ransport aan de zorg van een
vervoersondernem ing is t oevert rouwd. Lakschade en
schade als krassen en schram m en zij n van dekking
uit geslot en;
ARTI KEL 12.8

AVERI J GROSSE
Ook verzekert de m aat schappij de bij drage in de
kost en, waarvoor de verzekeringnem er of een verzekerde belast wordt om een vaart uig, waarop het
m ot orrij t uig wordt vervoerd, uit een noodsit uat ie t e
redden.

I n afwij king van art ikel 6.1 is geen eigen risico van
t oepassing. Onder m ot orrij t uigsleut els worden in dit
verband verst aan alle m echanische en/ of elekt ronische m iddelen m et behulp waarvan de port ieren van
het m ot orrij t uig kunnen worden geopend en/ of de
m ot or van het m ot orrij t uig kan worden gest art .
De hiervoor bedoelde diefst al of beroving dient t e
blij ken uit een procesverbaal van aangift e, waarin de
m ot orrij t uigsleut els afzonderlij k verm eld st aan.
ARTI KEL 13.4

STI CHTI NG VERZEKERI NGSBUREAU
VOERTUI GCRI MI NALI TEI T
Bij const at ering van verm issing van een t egen diefst al
verzekerd m ot orrij t uig zij n de verzekeringnem er of
de verzekerde verplicht de m aat schappij en de polit ie
direct van dit feit op de hoogt e t e st ellen. De verzekeringnem er verklaart zich akkoord m et de aanm elding
door de m aat schappij van de m ot orrij t uiggegevens
aan de St icht ing Verzekeringsbureau Voert uigcrim inalit eit ( VbV) . Hierdoor kan de m aat schappij door de
overheid erkende part iculiere organisat ies inschakelen voor het t erugvinden en t erugbezorgen van het
m ot orrij t uig. De verzekeringnem er of de verzekerde
kan ook zelf recht st reeks de verm issing van het
m ot orrij t uig doorgeven aan de St icht ing VbV, t elefoon
( 071) 364 17 77, www.st icht ingvbv.nl.
ARTI KEL 13.5

UI TSLUI TI NG
1

ARTI KEL 13

DI EFSTAL
ARTI KEL 13.1

DI EFSTAL
De m aat schappij verzekert verlies van en schade aan
het m ot orrij t uig veroorzaakt door diefst al en inbraak
( of poging daart oe) , j oyriding, verduist ering van het
gehele m ot orrij t uig en oplicht ing door anderen dan
een verzekerde.
2
ARTI KEL 13.2

DAGVERGOEDI NG
Bij bovengenoem de schadeoorzaken, behalve bij
inbraak of poging daart oe, bet aalt de m aat schappij
ook een bedrag van € 15 per dag gedurende m axim aal 30 dagen, gerekend vanaf de dat um van aangift e bij de polit ie en zolang het m ot orrij t uig aan het
bezit van de verzekerde is ont t rokken.
ARTI KEL 13.3

Uit geslot en is vergoeding van schade veroorzaakt
of ont st aan door diefst al of verm issing van het
m ot orrij t uig indien de verzekeringnem er of de
verzekerde, nadat bekend was geworden dat de
m ot orrij t uigsleut els waren gest olen of verm ist ,
geen adequat e m aat regelen heeft get roffen om
diefst al van het m ot orrij t uig door gebruikm aking
van de gest olen of verm ist e sleut els t e voorkom en.
Onder m ot orrij t uigsleut els dienen in dit verband t e
worden verst aan alle m echanische en/ of elekt ronische m iddelen m et behulp waarvan de port ieren
van het m ot orrij t uig kunnen worden geopend en/
of de m ot or kan worden gest art .
Uit geslot en is vergoeding van schade veroorzaakt of ont st aan door diefst al, inbraak ( of poging
daart oe) en j oyriding, indien de verzekerde
onvoldoende zorg verwet en kan worden. Van verwij t baar onvoldoende zorg kan sprake zij n indien
de verzekerde het m ot orrij t uig onbeheerd heeft
acht ergelat en t erwij l:
– is nagelat en dit voldoende af t e sluit en, of;
– de sleut els in het m ot orrij t uig zij n acht ergelat en.
Onder sleut els worden verst aan m echanische en/ of
elekt ronische m iddelen om de port ieren t e openen
en/ of de m ot or t e st art en.

VERGOEDI NG SLEUTELS
ARTI KEL 14

Zelfs als er verder geen sprake is van een gedekt e
schade gebeurt enis worden t er voor kom ing van
diefst al van het verzekerde m ot orrij t uig noodzakelij ke
kost en t ot m axim aal € 500 per gebeurt enis vergoed
van wij ziging, of - als zulks niet m ogelij k is - vervanging van de slot en van het ver zekerde m ot orrij t uig
indien de m ot orrij t uigsleut els na diefst al m et braak of
na beroving m et geweld in het bezit van onbevoegden
zij n geraakt .

RUI T
De m aat schappij verzekert :
1 breken of barst en van de voor- , acht er- en/ of
zij ruit en glas van zonnedaken van het m ot orrij t uig, m it s door dezelfde gebeurt enis geen andere
schade aan het m ot orrij t uig is ont st aan;
2 schade aan het int erieur van het m ot orrij t uig door
scherven van de gebroken ruit .
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CASCO
best aande uit de dekkingen:
– Mini- casco
– Aanrij ding
– Accessoires

ARTI KEL 17.4

NABESTAANDE
Degene die na het overlij den van verzekerde gerecht igd is t oest em m ing t e verlenen voor m edisch onderzoek op het st offelij ke overschot van verzekerde.

ARTI KEL 15

AANRI JDI NG

ARTI KEL 17.5

ONGEVAL
De m aat schappij verzekert verlies van en schade aan
het m ot orrij t uig veroorzaakt door:
1 bot sen, st ot en, om slaan, van de weg of t e wat er
geraken;
2 ieder ander van buit en het m ot orrij t uig kom end
onheil, m et uit zondering van de gebeurt enissen
die in art ikel 12 ( Brand, St orm en Nat uur) , art ikel
13 Diefst al) en art ikel 14 ( Ruit ) genoem d zij n.
Daarnaast is er ook dekking als de hiervoor genoem de
gebeurt enissen het gevolg zij n van slij t age, reparat ie- , const ruct ie- of m at eriaalfout en of eigen gebrek.
De herst elkost en van slij t age, reparat ie- , const ruct ieof m at eriaalfout en of het eigen gebrek zelf worden
echt er niet vergoed.

Een, in verband m et de verkeersdeelnem ing m et
het m ot orrij t uig ont st ane gebeurt enis, waardoor een
plot selinge, onm iddellij ke, onverwacht e, van buit en
kom ende inwerking van geweld op of in het lichaam
van de verzekerde, een m edisch vast t e st ellen
licham elij k let sel veroorzaakt dat het overlij den of
blij vende licham elij ke en/ of geest elij ke invalidit eit
t en gevolge heeft .
Als sprake is van een in verband m et de verkeersdeelnem ing m et het verzekerde m ot orrij t uig ont st ane
gebeurt enis, wordt t evens als ongeval verst aan:
1 acut e vergift iging:
Acut e vergift iging t engevolge van het plot seling
en ongewild binnenkrij gen van gassen, dam pen,
ARTI KEL 16
vloeibare of vast e st offen, anders dan vergift iging
ACCESSOI RES
door gebruik van genees- , genot - of narcosem iddelen en anders dan het binnenkrij gen van
De m aat schappij verzekert verlies van en schade
allergenen;
aan accessoires t egen dezelfde risico’s ( zie dekkings2 besm et t ing:
om schrij ving bij de dekking) als waarvoor het m ot orBesm et t ing door ziekt ekiem en of een allergische
rij t uig is verzekerd.
react ie, indien deze besm et t ing of react ie een
De aanwezige accessoires zij n verzekerd t ot m axim aal
recht st reeks gevolg is van een onvrij willige val
het bedrag dat op het polisblad st aat verm eld.
in het wat er of in enige andere st of, dan wel het
gevolg is van het zich daarin begeven bij een
poging t ot redding van m ens, dier of goederen;
ON GEVALLEN I N ZI TTEN D EN
3 binnenkrij gen van st offen:
Het ongewild en plot seling binnenkrij gen van
ARTI KEL 17
st offen of voorwerpen in het spij svert eringskanaal,
BEGRI PSOMSCHRI JVI NGEN
de lucht wegen, de ogen of de gehoororganen,
waardoor inwendig let sel ont st aat , m et uit zondeARTI KEL 17.1
ring van het binnendringen van ziekt ekiem en of
BLI JVENDE FUNCTI ONELE I NVALI DI TEI T
allergenen;
4 spierlet sels:
Obj ect iveerbaar blij vend geheel of gedeelt elij k verlies
Verst uiking, ont wricht ing en scheuring van spier–
of blij vend geheel of gedeelt elij k funct ieverlies van
en bandweefsel, m it s deze let sels plot seling zij n
enig direct door licham elij k let sel get roffen deel of
ont st aan en hun aard en plaat s geneeskundig zij n
orgaan van het lichaam van de verzekerde. Bij het
vast t e st ellen;
vast st ellen van de blij vende funct ionele invalidit eit
5 verst ikking:
wordt geen rekening gehouden m et het beroep van
Verst ikking, verdrinking, bevriezing, zonnest eek,
verzekerde.
hit t eberoert e;
6 uit put t ing:
ARTI KEL 17.2
Uit put t ing, verhongering, verdorst ing en
LETSEL
zonnebrand als gevolg van onvoorziene
om st andigheden;
Een direct door een ongeval veroorzaakt e anat om i7 ziekt ekiem en:
sche beschadiging.
Wondinfect ie of bloedvergift iging door het binnendringen van ziekt ekiem en in een door een gedekt
ARTI KEL 17.3
ongeval ont st aan let sel;
MOTORRI JTUI G
8 com plicat ies:
Com plicat ies of verergering van het ongevallet sel
Het op het polisblad verm elde m ot orrij t uig of een
als recht st reeks gevolg van eerst e hulpverlening
vervangend, gelij kwaardig m ot orrij t uig, dat de
of van de door het ongeval noodzakelij k geworden
verzekerde gebruikt t ij dens de periode van reparat ie,
geneeskundige behandeling;
revisie of onderhoud van het op het polisblad
9 cervicaal accelerat ie t raum a ( Whiplash) :
verm elde m ot orrij t uig.
Licham elij ke funct ionele beperkingen van de
cervicale wervelkolom als gevolg van een cervicaal
accelerat ie t raum a.
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ARTI KEL 17.6

ARTI KEL 18.4

VERZEKERDE( N)

BLI JVENDE FUNCTI ONELE I NVALI DI TEI T ( RUBRI EK B)

De best uurder en/ of de passagier( s) , die m et t oest em m ing van de verzekeringnem er een wet t elij k
t oegest ane zit plaat s in het verzekerde m ot orrij t uig
hebben ingenom en.

I n geval van blij vende funct ionele invalidit eit van een
verzekerde wordt de uit kering vast gest eld op een percent age van het voor blij vende funct ionele invalidit eit
verzekerde bedrag.
I ndien de verzekerde vóór de vast st elling van de blij vende funct ionele invalidit eit overlij dt anders dan t en
gevolge van het ongeval dat de invalidit eit veroorzaakt e, dan blij ft het recht op uit kering voor blij vende
funct ionele invalidit eit best aan. De hoogt e van deze
uit kering wordt door de m aat schappij bepaald aan
de hand van de op grond van m edische rapport en
verwacht e graad van blij vende funct ionele invalidit eit ,
waarvan sprake zou zij n geweest in geval de verzekerde niet zou zij n overleden.

ARTI KEL 18

OMSCHRI JVI NG VAN DE DEKKI NG
ARTI KEL 18.1

STREKKI NG VAN DE VERZEKERI NG
Deze verzekering heeft als doel een uit kering t e verlenen indien een verzekerde als gevolg van een door
een ongeval opgelopen licham elij k let sel overlij dt of
blij vend funct ioneel invalide wordt :
1 t ij dens verblij f in het m ot orrij t uig en bij het in- en
uit st appen, ook als het ongeval ont st aat als gevolg
van een ziekelij ke t oest and van de verzekerde of
als gevolg van licham elij ke afwij kingen van de
verzekerde. Ten aanzien van ongevallen ont st aan
als gevolg van geest elij ke afwij kingen van verzekerde blij ft het bepaalde in art ikel 19.3 en 19.4
onverkort van kracht ;
2 t ij dens het onderweg verlenen van hulp aan
m edeweggebruikers;
3 t ij dens het verricht en van of het behulpzaam zij n
bij een noodreparat ie aan het m ot orrij t uig;
4 t ij dens het t anken of t ij dens het schoonm aken van
de aut oruit en;
5 het , t ij dens een t ankbeurt , verricht en van handelingen aan het m ot orrij t uig die noodzakelij k zij n
om zich m et het voert uig veilig op de openbare
weg begeven zoals het op peil brengen van de
bandenspanning, het bij vullen van olie of het
vast m aken van een zeil.
ARTI KEL 18.2

MAXI MALE UI TKERI NG
Bij een ongeval wordt per verzekerde inzit t ende
m axim aal het bedrag uit gekeerd zoals dat op het
polisblad st aat verm eldt . Als op het m om ent van het
ongeval het aant al inzit t enden grot er is dan wet t elij k
t oegest aan, dan wordt de berekende uit kering naar
evenredigheid verm inderd.
ARTI KEL 18.3

OVERLI JDEN ( RUBRI EK A)
I n geval van overlij den van een verzekerde wordt het
voor overlij den verzekerde bedrag uit gekeerd. I ndien
de verzekerde overlij dt t en gevolge van het bij een
ongeval opgelopen licham elij k let sel, t erwij l er door de
m aat schappij in verband m et dit zelfde ongeval al een
uit kering wegens blij vende funct ionele invalidit eit is
verst rekt aan de verzekerde, zal:
– het uit gekeerde bedrag in m indering worden
gebracht op de t e verlenen uit kering voor
overlij den;
– geen t erugvordering plaat svinden als de reeds
verleende uit kering hoger is dan de uit kering voor
overlij den.

ARTI KEL 19

UI TSLUI TI NGEN
I n aanvulling op de in de Algem ene Voorwaarden en
in art ikel 5 opgenom en algem ene uit sluit ingen, is de
m aat schappij niet t ot enige uit kering verplicht bij :
1 ongevallen ont st aan door opzet of goedvinden van
een verzekerde of een andere belanghebbende bij
de uit kering;
2 ongeval in verband m et het door de verzekerde
plegen van of deelnem en aan een m isdrij f of
poging daart oe;
3 ongevallen t engevolge van een waagst uk waarbij
verzekerde zij n leven of lichaam roekeloos in
gevaar heeft gebracht , t enzij dit waagst uk redelij kerwij s noodzakelij k was t er j uist e vervulling van
zij n beroep, bij recht m at ige zelfverdediging of bij
pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen t e
redden;
4 psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook,
t enzij deze m edisch aant oonbaar het recht st reekse
gevolg zij n van een bij het ongeval ont st aan
blij vende hersenweefsel beschadiging;
5 pij n en/ of de daaruit voort vloeiende gevolgen;
6 ingewandsbreuk, spit ( lum bago) , uit st ulping van
een t ussenwervelschij f ( hernia nuclei pulposie) ,
krakende peesschedeont st eking ( t endovaginit is
crepit ans) , spierverrekkingen, zweepslag ( coup
de fouet ) , ont st eking rondom een schoudergewricht ( periart rit is hum eroscapularis) , t ennisarm ( epicondylit is lat eralis) of golfersarm
( epicondylit ism edialis) ;
7 de gevolgen van een door verzekerde ondergane
m edische behandeling, zonder dat er enig verband
best aat m et een onder deze verzekering gedekt
ongeval.
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geschiedt volgens obj ect ieve m aat st aven, en wel
overeenkom st ig de laat st e uit gave van de ‘Guides
t o t he Evaluat ion of Perm anent I m pairm ent ’ van de
ARTI KEL 20.1
Am erican Medical Associat ion ( A.M.A.) waaraan de
MELDI NG BI J OVERLI JDEN
Nederlandse specialist enverenigingen zich conform eren aangevuld m et de richt lij nen van de Nederlandse
I ngeval van overlij den is de verzekeringnem er of de
specialist enverenigingen. Bij de vast st elling van
begunst igde verplicht dit zo spoedig m ogelij k m aar
het invalidit eit spercent age wordt geen rekening
t enm inst e 48 uur voor de begrafenis of crem at ie bij de gehouden m et het beroep van verzekerde.
m aat schappij t e m elden. Daarbij dient verm elding t e
worden gedaan van alle van belang zij nde gegevens
ARTI KEL 21.2
en van de om st andigheden waaronder het ongeval
VASTSTELLI NG UI TKERI NGSPERCENTAGE
heeft plaat sgevonden. Belanghebbenden, nabest aanden en begunst igden of hun vert egenwoordigers zij n
Aan de hand van het door de m edicus bepaalde
verplicht elke door de m aat schappij verzocht e m edepercent age ( funct ie) verlies wordt het uit keringsperwerking t e verlenen voor onderzoek naar de doodscent age van het voor blij vende funct ionele invalidit eit
oorzaak, waaronder het verlenen van t oest em m ing
verzekerde bedrag als volgt vast gest eld:
t ot sect ie, één en ander op st raffe van verlies van
aanspraak op uit kering. Een verklaring van overlij den
van de Burgerlij ke St and dient zo spoedig m ogelij k t e
UI TKERI NGSBI J VOLLEDI G ( FUNCTI E) VERLI ES VAN:
worden ingezonden.
PERCENTAGE:
ARTI KEL 20

SCHADEREGELI NG

100

ARTI KEL 20.2

60
30

het gezicht sverm ogen van beide
ogen
het gezicht sverm ogen van één oog
het gezicht sverm ogen van één oog,
indien de m aat schappij reeds
uit kering kracht ens deze verzekering
heeft verleend wegens het verlies
van het gezicht sverm ogen van het
andere oog
het gehoor van beide oren
het gehoor van één oor

75
65
25
15
12

een
alle
een
een
een

arm
vingers aan dezelfde hand
duim
wij svinger
m iddelvinger

10
10
70
10
5

een
een
een
een
een

ringvinger
pink
been
grot e t een
andere t een

5
5
25
5
50

de m ilt
een nier
een long
de sm aak en/ of reuk
het spraakverm ogen

20

alle gebit selem ent en zonder
prot het ische m ogelij kheid,
uit geslot en m elkgebit en prot hesen
alle gebit selem ent en m et
prot het ische m ogelij kheid,
uit geslot en m elkgebit en prot hesen
de cervicale wervelkolom als gevolg
van ‘Whiplash syndroom ’ ( cervicaal
accelerat ie t raum a)

MELDI NG BI J BLI JVENDE I NVALI DI TEI T
Wanneer een recht op uit kering zou kunnen ont st aan zo spoedig m ogelij k, doch uit erlij k binnen drie
m aanden. Verzekerde dient zich onder behandeling t e
st ellen van een bevoegd geneeskundige, diens voorschrift en op t e volgen en elk door de m aat schappij
vereist geneeskundig onderzoek t oe t e st aan.
ARTI KEL 20.3

30
70

OVERSCHRI JDI NG MELDI NGSTERMI JN
I ndien door overschrij ding van de m eldingst erm ij n
genoem d onder 20.1 en 20.2 de belangen van
de m aat schappij niet zij n geschaad, wordt op die
overschrij ding geen beroep gedaan.
ARTI KEL 20.4

BEGUNSTI GDE VAN DE UI TKERI NG
De m aat schappij bet aalt de uit kering bij blij vende
invalidit eit aan de verzekerde, t enzij deze een ander
aanwij st . I ngeval van overlij den van de verzekerde als
gevolg van een ongeval zal de uit kering plaat svinden
aan de wet t ige erfgenam en van de verzekerde.
Als de uit kering bij blij vende invalidit eit pas plaat svindt nadat de verzekerde als gevolg van andere
oorzaken dan het door het ongeval opgelopen let sel
is overleden, dan zal de uit kering eveneens aan de
wet t ige erfgenam en van verzekerde plaat svinden.
De St aat der Nederlanden kan nim m er als begunst igde opt reden.

5

ARTI KEL 21

5

WI JZE VAN VASTSTELLI NG UI TKERI NG
ARTI KEL 21.1

WI JZE VAN VASTSTELLI NG VAN BLI JVENDE
I NVALI DI TEI T
De m at e van blij vende invalidit eit zal worden vast gest eld in Nederland door m iddel van m edisch onderzoek. De bepaling van het percent age ( funct ie) verlies

Wanneer er sprake is van gedeelt elij k ( funct ie)
verlies van één of m eer van de hiervoor genoem de
lichaam sdelen of organen, wordt een evenredig deel
uit gekeerd, een en ander m et inacht nem ing van het
bepaalde in punt 21.1 van dit art ikel.
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Voor alle niet in de voorgaande t abel verm elde
gevallen wordt het uit keringspercent age afgest em d
op de m at e van blij vende invalidit eit volgens
obj ect ieve m aat st aven overeenkom st ig de laat st e
uit gave van de ‘Guides t o t he Evaluat ion of
Perm anent I m pairm ent ’ van de Am erican Medical
Associat ion ( A.M.A.) waaraan de Nederlandse
specialist en- verenigingen zich confirm eren,
aangevuld m et de richt lij nen van de Nederlandse
specialist enverenigingen. Bij de vast st elling van
het invalidit eit spercent age wordt geen rekening
gehouden m et het beroep van verzekerde.

ARTI KEL 21.8

RENTEVERGOEDI NG
Als zes m aanden nadat het ongeval heeft plaat sgevonden de m at e van blij vende invalidit eit nog niet is
vast gest eld, vergoedt de m aat schappij over het uit
t e keren bedrag de wet t elij ke rent e vanaf de 6e
m aand na het ongeval.
De rent e zal gelij kt ij dig m et de uit kering worden
voldaan. I ndien de in art ikel 20.2 genoem de m eldingst erm ij n van 3 m aanden is overschreden gaat de
rent evergoeding zoveel lat er in als de m eldingst erm ij n
is overschreden.

ARTI KEL 21.3

UI TKERI NGEN TOT MAXI MAAL HET VERZEKERDE
BEDRAG
Terzake van één of m eer ongevallen, t ij dens de duur
van deze verzekering de verzekerde overkom en,
zal de som van alle uit keringen het voor blij vende
invalidit eit verzekerd bedrag niet t e boven gaan.

SCH AD E I N ZI TTEN D EN
ARTI KEL 22

BEGRI PSOMSCHRI JVI NGEN
ARTI KEL 22.1

VERKEERSONGEVAL
ARTI KEL 21.4

BESTAANDE ( FUNCTI E) VERLI ES

Verkeersongeval is een bot sing, aan- of overrij ding
waarbij het m ot orrij t uig is bet rokken.

Wordt door een ongeval een lichaam sdeel get roffen
dat vóór het ongeval al blij vende invalidit eit vert oonde, dan heeft verzekerde slecht s aanspraak op
uit kering overeenkom st ig het verschil in invalidit eit
voor en na het ongeval.

ARTI KEL 22.2

SCHADE
1

ARTI KEL 21.5

I NVLOED VAN NI ET- ONGEVALSGEVOLGEN
Mocht en de gevolgen van het ongeval vergroot zij n
door ziekt e, gebrekkigheid of een afwij kende licham elij ke of geest elij ke gest eldheid van de verzekerde,
dan wordt voor de vast st elling van de uit keringen
uit gegaan van de gevolgen, die het ongeval gehad zou
hebben, indien de verzekerde geheel valide en gezond
zou zij n geweest .
Deze beperking is niet van t oepassing, indien de
best aande ziekt e, gebrekkigheid of afwij kende licham elij ke of geest elij ke gest eldheid van de verzekerde
het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor de
m aat schappij vanwege deze verzekering al een uit kering heeft verst rekt of nog zal m oet en verst rekken.
ARTI KEL 21.6

2

Schade t en gevolge van let sel of benadeling van
de gezondheid, m et al dan niet overlij den t ot
gevolg;
Schade door beschadiging of verloren gaan van
zaken die zich in het m ot orrij t uig zelf bevinden
en behoren t ot de part iculiere huishouding van de
verzekeringnem er of een andere verzekerde.

ARTI KEL 22.3

VERZEKERDE( N)
De verzekerde( n) zij n de personen die zich m et
direct e of indirect e t oest em m ing van de verzekeringnem er in het m ot orrij t uig bevinden als best uurder of
passagier. Zij gelden dan als ‘inzit t ende’. De verzekeringnem er en de andere verzekerde( n) , en bij overlij den de nabest aanden, gelden als recht hebbende op
schadevergoeding wanneer de verzekeringnem er of zij
een nat uurlij ke persoon ( dus geen recht spersoonlij kheid bezit t ende ondernem ing) is of zij n.

VERERGERI NG ZI EKTETOESTAND
ARTI KEL 23

Voor zover een best aande ziekelij ke t oest and door een OMSCHRI JVI NG VAN DE DEKKI NG
ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de m aat schappij geen uit kering verleend.
Als deze dekking is verzekerd hebben de verzekerden
recht op vergoeding van de schade als gevolg van een
ARTI KEL 21.7
ongeval of verkeersongeval m et het m ot orrij t uig.
VASTSTELLI NGSTERMI JN
Het ( verkeers) ongeval m oet de verzekerde( n) zij n
overkom en als inzit t ende ( best uurder of passagier)
De vast st elling van de uit kering voor blij vende invavan het m ot orrij t uig of;
lidit eit vindt plaat s uit erlij k t wee j aar na het ongeval
1 bij het in- of uit st appen,
of zoveel eerder als een blij vende t oest and van de
2 bij het t anken,
invalidit eit is kom en vast t e st aan m it s voldaan is aan 3 bij het onderweg verricht en van een noodreparat ie
het bepaalde in art ikel 20.2.
en andere handelingen die op dat m om ent nodig
waren om weer veilig verder t e kunnen rij den,
4 bij hulpverlening onderweg aan andere weggebruikers die in m oeilij kheden zij n geraakt .

BLAD

13/ 19

MODEL M 03.5.09 B

VOORWAARDEN BESTELAUTOVERZEKERI NG

Wanneer een get roffen verzekerde naar aanleiding
van het ( verkeers) ongeval ook recht heeft op
schadevergoeding volgens de dekking Aansprakelij kheid, zal de m aat schappij volgens die dekking
afwikkelen.

RECH TSBI JSTAN D
ARTI KEL 25

RECHTSBI JSTANDVERLENI NG DOOR DAS

De uit voering van deze verzekering is overgedragen
aan DAS, Nederlandse Recht sbij st and VerzekeringWAT WORDT UI TGEKEERD
m aat schappij NV, hierna t e noem en: DAS.
Bij een beroep op recht sbij st and overeenkom st ig de
1 Schadevergoeding bij overlij den en bij verwonding dekking van de verzekering kan m en zich recht st reeks
Bij schade door overlij den of verwonding, wordt
t ot DAS wenden. Post adres en t elefoonnum m er van
de schadever goeding vast gest eld overeenkom st ig
DAS luiden: Post bus 23000, 1100 DM Am st erdam ,
dezelfde norm en die gelden wanneer een get roffen t elefoon ( 020) 651 75 17.
verzekerde naar Nederlands recht aanspraak heeft
op schadevergoeding van degene( n) die voor het
ARTI KEL 26
( verkeers) ongeval aansprakelij k is.
BEGRI PSOMSCHRI JVI NGEN
2 Eigen schuld bij het niet - gebruiken van
veiligheidsgordels
ARTI KEL 26.1
De event uele eigen schuld van de verzekerden
RECHTSBI JSTAND
aan het ont st aan van het ( verkeers) ongeval
speelt bij deze dekking geen rol, behalve wanneer Recht sbij st and houdt in:
sprake is van opzet .
1 j uridisch advies
Volgens art ikel 5.3 ( opzet uit sluit ing) best aat dan
het verst rekken van j uridisch advies t er voorgeen recht op uit kering. Een t weede uit zondering
kom ing of oplossing van ( dreigend) geschil dat
is de sit uat ie dat het niet - gebruiken van de veiligde verzekerde bet reft ;
heidsriem en aant oonbaar heeft bij gedragen aan
2 belangenbehart iging
het ont st aan van de schade. I n dat geval wordt bij
het behart igen van de j uridische belangen van de
de vast st elling van de schadevergoeding rekeverzekerde in een geschil waarin hij bet rokken is
ning gehouden m et eigen schuld. De uit t e keren
geraakt , door:
schadevergoeding wordt dan overeenkom st ig de
– het voeren van verweer, in of buit en recht e,
t oegerekende m at e van eigen schuld verm inderd.
t egen ( st rafrecht elij ke) vorderingen;
3 Schadevergoeding bij schade aan zaken
– het geldend m aken van vorderingen, in of
Bij schade aan zaken hebben de verzekerden recht
buit en recht e, of nam ens hem indienen en
op vergoeding van de kost en verbonden aan
verdedigen van verzoek- en bezwaarschrift en;
reparat ie.
– het t en uit voer leggen van vonnissen, beschikWanneer reparat ie redelij kerwij s niet m ogelij k is
kingen of arbit rale uit spraken;
of wanneer de reparat iekost en m eer bedragen
3 kost envergoeding
dan de waarde die de beschadigde zaken hadden
het vergoeden of voorschiet en van kost en van
op het m om ent van het ( verkeers) ongeval - dit
recht sbij st and die voort vloeien uit de hiervoor veris de ‘dagwaarde’ - verm inderd m et de event uele
m elde adviesverst rekking en belangen behart iging;
rest ant waarde, wordt het verschil t ussen die dagbedoelde kost en worden in art ikel 27.4 nader
waarde en de rest ant waarde uit gekeerd.
om schreven.
4 Bet ekenis verzekerde bedrag
Het op het polisblad verm elde verzekerde bedrag
ARTI KEL 26.2
voor deze dekking geldt als de m axim ale schadeVERZEKERDEN
vergoeding die naar aanleiding van een ongevalsgebeurt enis wordt uit gekeerd, ongeacht of alleen
De verzekerden zij n:
de verzekeringnem er, dan wel ook andere ver– de verzekeringnem er;
zekerden schade hebben geleden. Als de vast ge– de gem acht igde best uurder of passagier, uit sluist elde schadevergoeding m eer bedraagt dan het
t end voor wat bet reft een gedekt e gebeurt enis die
verzekerde bedrag en t evens sprake is van m eer
verband houdt m et deelnam e aan het wegverkeer
dan één recht hebbende, wordt de vergoeding per
m et het m ot orrij t uig;
recht hebbende naar evenredigheid verm inderd.
– de nagelat en bet rekkingen van een hiervoor
De vast gest elde vergoeding per recht hebbende
genoem de verzekerde, indien en voor zover zij een
wordt dan verm enigvuldigd m et een fact or die
vordering kunnen inst ellen t ot voorziening in de
gelij k is aan het verzekerde bedrag, gedeeld door
kost en van levensonderhoud naar aanleiding van
het t ot aal van alle vast gest elde schadevergoedineen gebeurt enis die leidt t ot een gedekt e aangen t ezam en.
spraak op recht sbij st and.
ARTI KEL 24
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ARTI KEL 27

OMSCHRI JVI NG VAN DE DEKKI NG

Bij recht sbij st and in cont ract uele geschillen m oet
dat belang t en m inst e € 110 zij n ( dit wordt een
‘franchise’ genoem d) .

ARTI KEL 27.1

VERZEKERD RI SI CO / GEBEURTENI S

ARTI KEL 27.4

KOSTEN VAN RECHTSBI JSTAND
Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een
geschil m oet voorzien in een eigen behoeft e aan
1 I nt erne en ext erne kost en
recht sbij st and t en gevolge van een gedekt e gebeurt eDAS vergoedt alle int erne kost en, zij nde de kost en
nis, voor zover hij in dat geschil get roffen is in een op
van deskundigen in loondienst van DAS, en de
geld waardeerbaar belang en bovendien:
volgende ext erne kost en:
– de gebeurt enis en de daaruit voort vloeiende
– de kost en van de ext erne deskundigen die
behoeft e aan recht sbij st and zich voordoen
door de DAS worden ingeschakeld, voor zover
gedurende de loopt ij d van de verzekering;
deze kost en noodzakelij k gem aakt zij n voor de
– de gebeurt enis, het geschil en de daaruit voort uit voering van de opdracht ;
vloeiende behoeft e aan recht sbij st and bij aanvang
– de kost en van get uigen voor zover door een
van de verzekeringsdekking redelij kerwij s niet
recht er t oegewezen;
voorzien konden worden.
– de proceskost en die t en last e van de
Onder gebeurt enis m oet worden verst aan het m om ent
verzekerde blij ven of waart oe hij in een
waarop voor het eerst de belangent egenst elling m et
onherroepelij k vonnis is veroordeeld;
de wederpart ij t ot uit ing is gebracht en daardoor rede– de noodzakelij ke, in overleg m et de m aat lij kerwij s kan worden beschouwd als de oorzaak van
schappij t e m aken, reis- en verblij fkost en als
de behoeft e aan recht sbij st and.
zij n persoonlij k verschij nen voor een buit enlandse recht er is bevolen of dringend gewenst
ARTI KEL 27.2
wordt door de ingeschakelde advocaat ;
DEKKI NGSGEBI ED
– de kost en die verbonden zij n aan de t en
uit voerlegging van een vonnis.
Er wordt recht sbij st and verleend in Europa en de
2 Te verhalen kost en
landen rondom de Middellandse Zee m it s de recht er
DAS schiet de kost en voor die op grond van een
van één van die landen bevoegd is en het recht van
cont ract uele of wet t elij ke bepaling verhaald, verreéén van die landen van t oepassing is, wanneer de
kend of door anderen vergoed kunnen worden. Als
gevraagde recht sbij st and bet rekking heeft op:
deze kost en daadwerkelij k verhaald, verrekend of
– het verhalen van schade aan personen en/ of
door anderen vergoed zij n, kom en deze aan DAS
schade aan zaken;
t oe.
– st rafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparat ie- overeenkom st .
ARTI KEL 27.5
ONVERMOGENDEKKI NG
I n alle overige gevallen wordt recht sbij st and alleen
verleend in Nederland, m it s de Nederlandse recht er
DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het
bevoegd is en het Nederlandse recht van t oepassing
verzekerde m ot orrij t uig t en gevolge van de onrecht is.
m at ige daad van een ander, voor zover de schade een
eigen risico van € 125 t e boven gaat , t ot t en hoogst e
ARTI KEL 27.3
€ 1.250. Dit als een verhaalsact ie st randt door onverDEKKI NG
m ogen van de wederpart ij , t enzij de verzekerde de
schade op een andere m anier vergoed kan krij gen.
1 Verzekerde act ivit eit en
De verzekerde heeft aanspraak op j uridisch advies ARTI KEL 27.6
en op recht sbij st and bij het uit oefenen van de
WAARBORGSOM
hierna verm elde act ivit eit en:
– deelnam e aan het wegverkeer m et het verzeDAS schiet aan de verzekerde een bedrag van t en
kerde m ot orrij t uig;
hoogst e € 12.500 voor, als door een buit enlandse
– het voorhanden hebben, onderhouden en
overheid in verband m et een gedekt e st rafzaak, de
vervangen van het verzekerde m ot orrij t uig.
bet aling van een waarborgsom wordt verlangd voor
Onder m ot orrij t uig valt ook de aangekoppelde
zij n vrij lat ing, de t eruggave van zij n rij bewij s of de
caravan of aanhanger.
opheffing van een beslag gelegd op het m ot orrij t uig.
2 Bet ekenis j uridisch advies
Door het aan vaarden van het voorschot , m acht igt de
Recht op j uridisch advies houdt in: het eenm alig
verzekerde DAS onher roepelij k daarover t e beschikverlenen van een t elefonisch j uridisch advies aan
ken zodra het weer wordt vrij gegeven en aanvaardt
de hand van inform at ie die een verzekerde
hij de verplicht ing, zij n volle m edewerking t e verlenen
t elefonisch heeft verst rekt .
aan het verkrij gen van onverwij lde rest it ut ie aan DAS.
3 Op geld waardeerbaar belang/ Franchise bij
De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig
cont ract uele geschillen
m ogelij k t erug t e bet alen, m aar in ieder geval binnen
Als voorwaarde voor het verlenen van recht sbij één j aar nadat het is verst rekt .
st and geldt dat er voor een verzekerde sprake
m oet zij n van een op geld waardeerbaar belang.
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ARTI KEL 28

ARTI KEL 28.3

UI TSLUI TI NGEN

OVERI GE UI TSLUI TI NGEN

ARTI KEL 28.1

DAS verleent voort s geen recht sbij st and:
1 exploit at ie van het m ot orrij t uig
in geschillen over de exploit at ie van het m ot orrij t uig ( zoals verhuur, vervoer, exam ens, lesrij den) ;
2 aanschaf t weedehands m ot orrij t uig
in geschillen over de aanschaf van een t weedehands m ot orrij t uig, t enzij deze onder schrift elij ke
garant ie is gekocht bij een officiële dealer;
3 fiscale of fiscaalrecht elij ke geschillen
in fiscale of fiscaalrecht elij ke geschillen ( denk
hierbij aan geschillen over successierecht en,
fiscale heffingen, leges, invoerrecht en, accij nzen) ;
4 verweer bij onrecht m at ige daad
bij het voeren van verweer t egen een vordering
uit onrecht m at ige daad of daarvoor in de plaat s
kom ende regresact ie.

TOEPASSI NG ALGEMENE UI TSLUI TI NGEN VOLGENS
ALGEMENE VOORWAARDEN EN VOLGENS ARTI KEL 5
De verzekering geeft geen aanspraak op recht sbij st and in de gevallen die volgens de Algem ene
Voorwaarden zij n uit geslot en of die in art ikel 5 zij n
om schreven. Maar m et uit zondering van de uit sluit ingen ‘At oom kernreact ies’ en ‘Molest ’ zal DAS
j egens de verzekerde als degene die om recht sbij st and vraagt , geen beroep op de bedoelde uit sluit ingen doen als hij aant oont dat de daar om schreven
om st andigheden zich buit en zij n wil hebben voorgedaan en hem van het best aan van die om st andigheden in redelij kheid geen verwij t valt t e m aken.
I n aanvulling op de uit sluit ingen van de Algem ene
Voorwaarden en art ikel 5 geldt het volgende:
1 Uit sluit ing ‘rij bewij s’
De uit sluit ing ‘rij bewij s’ wordt niet ingeroepen als
de gevraagde recht sbij st and bet rekking heeft op
een st rafvervolging anders dan t erzake van het
onbevoegd best uren van een m ot orrij t uig.
2 Uit sluit ing ‘opzet ’
Er is geen aanspraak op recht sbij st and als
de behoeft e aan recht sbij st and het beoogde
of zekere gevolg is van verzekerdes handelen of nalat en of als hij het ont st aan van deze
behoeft e willens en wet ens heeft geaccept eerd
om enig voordeel t e behouden of t e behalen. I n
een st rafzaak doet DAS op deze uit sluit ing een
beroep als het st rafbare feit waarvan verzekerde
wordt verdacht een ( voorwaardelij k) opzet delict
is, dan wel verzekerde het feit willens en wet ens
heeft gepleegd. DAS vergoedt acht eraf alsnog de
redelij k gem aakt e kost en van recht sbij st and als
bij het einde van de zaak deze om st andigheden
afwezig blij ken t e zij n.
3 Uit sluit ing ‘alcohol, bedwelm ende of opwekkende
m iddelen’
Wanneer de behoeft e aan recht sbij st and verband
houdt m et rij den onder invloed van alcoholhoudende drank dan wel enig bedwelm end of
opwekkend m iddel, zal de aanspraak op recht sbij st and alt ij d worden get oet st aan de uit sluit ing
‘opzet ’.
ARTI KEL 28.2

WACHTTI JDREGELI NG
Er is geen aanspraak op recht sbij st and als de aanspraak voort vloeit uit of verband houdt m et een
gebeurt enis die zich heeft voorgedaan binnen drie
m aanden na de ingangsdat um van de verzekering.
Op deze uit sluit ing zal geen beroep worden gedaan
als de verzekerde het ont st aan van die gebeurt enis
niet kon voorzien bij het sluit en van de verzekering; op verzoek van DAS m oet de verzekerde dit
aant onen.

ARTI KEL 28.4

BEPERKI NG BI J TERRORI SME / PREVENTI EVE
MAATREGELEN
Als het geschil direct of indirect verband houdt m et
Terrorism e of Prevent ieve m aat regelen ( deze begrippen zij n om schreven in de Algem ene Voorwaarden) ,
best aat slecht s aanspraak op recht sbij st and voor
zover de Nederlandse Herverzekeringsm aat schappij voor het Terrorism erisico ( NHT) waar DAS zich bij
heeft herverzekerd, dekking verleent . De aanspraak
op recht sbij st and voor een hier bedoeld geschil vervalt
als het verzoek daart oe niet is gedaan binnen t wee
j aar nadat de NHT heeft beslist dat er sprake is van
‘Terrorism e’ of van ‘Prevent ieve m aat regelen’.
ARTI KEL 29

RECHTSBI JSTANDVERLENI NG
ARTI KEL 29.1

I NTERNE OF EXTERNE DESKUNDI GEN /
REDELI JKE KANS
De recht sbij st and wordt verleend door deskundigen
in loondienst van DAS, t enzij DAS besluit de verlening
van recht sbij st and of een deel daarvan over t e dragen
aan een ext erne deskundige. Voorzover de deskundige in loondienst van DAS de recht sbij st and verleent ,
overlegt DAS m et de verzekerde over de wij ze van
behandeling en inform eert hem over de haalbaarheid
van het gewenst e result aat . Als er geen redelij ke kans
( m eer) is op het bereiken van het gewenst e result aat ,
wordt de recht sbij st andverlening gest aakt .
ARTI KEL 29.2

AFKOOP
DAS is bevoegd geen ( verdere) bij st and t e verlenen
als het belang van de zaak niet opweegt t egen de
( verder) t e m aken kost en van recht sbij st and. DAS
st elt dan een bedrag beschikbaar dat gelij k is aan het
belang van de zaak.
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1

ARTI KEL 29.3

I NSCHAKELI NG EXTERNE DESKUNDI GE
Als het naar het oordeel van DAS noodzakelij k is om
de behandeling of een deel daarvan over t e dragen
aan een ext erne deskundige, is uit sluit end DAS
bevoegd om , na overleg m et de verzekerde, opdracht en daart oe t e verst rekken.
Hierbij gelden de volgende bepalingen.
1 Advocaat keuze
Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om
de belangen van de verzekerde in een gerecht elij ke of adm inist rat ieve procedure t e behart igen,
volgt DAS de keuze van de verzekerde. Als de
zaak in Nederland dient , kom en alleen advocat en die in Nederland zij n ingeschreven of kant oor
houden in aanm erking. Dient de zaak in het
buit enland dan m oet de advocaat bij het gerecht
in het bet reffende land zij n ingeschreven. I n
andere gevallen dan hiervoor verm eld bepaalt DAS
de keuze.
2 Opdracht nam ens verzekerde
De opdracht en worden st eeds nam ens de verzekerde gegeven. De verzekerde m acht igd DAS
hiert oe onher roepelij k. DAS is niet verplicht om
in het kader van eenzelfde verzoek om recht sbij st and aan m eer dan één advocaat ( al dan
niet in loondienst van DAS) of ( andere) ext erne
deskundige een opdracht t e verst rekken. Voorzover de recht sbij st and wordt verleend door een
advocaat die niet in loondienst is van DAS, t reedt
DAS op als financier van de daarm ee gem oeide
kost en overeenkom st ig de bepalingen van deze
verzekeringsvoorwaarden.
3 Aansprakelij kheid voor fout en van deskundigen
De aansprakelij kheid voor schade door of in
verband m et de verlening van recht sbij st and door
deskundigen in loondienst van DAS, is beperkt t ot
het bedrag waarop de afgeslot en
beroepsaansprakelij kheidsverzekering aanspraak
geeft , verm eerderd m et het eigen risico onder die
verzekering.
Een kopie van de polis m et voorwaarden ligt t er
inzage bij DAS. DAS is niet aansprakelij k voor
schade door of in verband m et de werkzaam heden van een door DAS ingeschakelde ext erne
deskundige.

2

3

4

5

Bij m eningsverschil recht op beoordeling door
advocaat
Als de verzekeringnem er het oneens blij ft m et het
oordeel van DAS over de regeling van het geschil
waarvoor hij een beroep op de verzekering heeft
gedaan, dan kan hij DAS schrift elij k verzoeken dit
m eningsverschil voor t e leggen aan een advocaat
naar zij n keuze. DAS legt dan dit m eningsverschil,
m et alle relevant e st ukken, voor aan de gekozen
advocaat en verzoekt hem zij n oordeel t e geven.
Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zelf
nog eens het m eningsverschil. Het oordeel van de
advocaat is bindend voor DAS. De kost en zij n voor
rekening van DAS.
Verdere behandeling overeenkom st ig oordeel
advocaat
De verlening van recht sbij st and wordt door DAS
voort gezet in overeenst em m ing m et het oordeel
van de advocaat , t enzij de verzekerde op dat
m om ent t e kennen geeft dat hij gebruik wil m aken
van de m ogelij kheid om de zaak voor eigen rekening en risico voort t e zet t en, zoals hierna onder 4
om schreven.
Overdracht aan ext erne deskundige
Als DAS de behandeling overdraagt aan een
ext erne deskundige, m ag de opdracht niet aan de
advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven,
of aan een kant oorgenoot van deze advocaat ,
worden verst rekt .
Zaakbehandeling voor eigen rekening en risico van
verzekerde
Als de verzekerde zich niet m et het oordeel van
de advocaat kan verenigen, kan hij de zaakbehandeling voor eigen rekening en risico
voort zet t en. Wordt hij daarbij alsnog geheel of
gedeelt elij k in het gelij k gest eld, dan bet aalt
DAS alsnog de redelij k gem aakt e kost en van
recht sbij st and.
Verj aring
Het recht om een m eningsverschil als onder 1
bedoeld, of een m eningsverschil over de uit leg van
of t oepassing van de verzekeringsvoorwaarden,
aan de recht er voor t e leggen verj aart na verloop
van één j aar nadat DAS haar st andpunt schrift elij k
bekend heeft gem aakt .

ARTI KEL 30.2

BELANGENCONFLI CT
ARTI KEL 29.4

COMMUNI CATI E OVER DE ZAAK
Het overleg over de zaakbehandeling wordt st eeds
m et en door de verzekerde gevoerd, t enzij anders
m et de verzekerde of diens t ussenpersoon is
overeengekom en.
ARTI KEL 30

GESCHI LLENREGELI NG / BELANGENCONFLI CT
ARTI KEL 30.1

GESCHI LLENREGELI NG
De volgende bepalingen bet reffende de ‘geschillenregeling’. Deze bepalingen zij n niet van t oepassing op
een m eningsverschil over de regeling van het geschil
t ussen de verzekerde en een advocaat of een door
DAS ingeschakelde ext erne deskundige.

Er is een belangenconflict als beide part ij en in een
geschil aanspraak hebben op recht sbij st and door DAS.
Er geldt dan de volgende regeling.
1 Beide part ij en verzekerd op dezelfde polis
Bij een geschil t ussen de verzekeringnem er en een
van de m edeverzekerden op één polis, verleent
DAS alleen recht sbij st and aan de verzekeringnem er. Bij een geschil t ussen t wee m edeverzekerden
op één polis, verleent DAS alleen recht sbij st and
aan de verzekerde die door de verzekeringnem er
is aangewezen.
2 Part ij en verzekerd op verschillende polissen
Bij een geschil t ussen t wee verzekerden op t wee
verschillende polissen hebben beide verzekerden
recht op recht sbij st and door een advocaat naar
eigen keuze.
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LAD I N GSCH AD E

–

ARTI KEL 31

BEGRI PSOMSCHRI JVI NGEN

–

ARTI KEL 31.1

VERZEKERDE
–
Verzekeringnem er of de nat uurlij ke persoon of recht spersoon, voor zover deze belang heeft bij het behoud
van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of
ander zakelij k recht , dan wel voor zover deze voor de
verzekerde zaken het risico draagt .
ARTI KEL 31.2

VERZEKERDE ZAKEN
De hierna om schreven zaken die voor risico van
de verzekerde worden vervoerd in het verzekerde
m ot orrij t uig.
1 Handelsgoederen
Onder handelsgoederen worden verst aan:
– zaken waarin de verzekeringnem er handelt en
aldus - na inkoop en/ of bewerking - best em d
zij n voor verkoop;
– zaken die zij n ingekocht en best em d zij n voor
bewerking of verwerking in een bedrij fsproces
van de verzekeringnem er;
– zaken van derden die de verzekeringnem er t ij delij k in bezit heeft in het kader van
in zij n bedrij f uit t e voeren onderhoud of
reparat ie dan wel andere werkzaam heden
die behoren t ot de bedrij fsvoering van de
verzekeringnem er.
2 Bedrij fsuit rust ing
Onder bedrij fsuit rust ing wordt verst aan:
– gereedschappen, onderdelen en andere m at erialen/ bedrij fsm iddelen die worden gebruikt t en
behoeve van de norm ale bedrij fsuit oefening,
en
– zaken die dienen als m onst ercollect ie m et
uit zondering van m obiele elekt ronische com m unicat ieapparat uur en draagbare com put ers
( not ebook, lapt op) .

diefst al, waaronder t e verst aan diefst al van zaken
na braak aan het afgeslot en m ot orrij t uig en verm issing na diefst al van het gehele m ot orrij t uig;
bederf als gevolg van een het m ot orrij t uig t reffende schadegebeurt enis of als gevolg van uit val of
een plot seling opt redende st oring in de aanwezige
koel- / vriesinst allat ie;
enig ander van buit en kom end onheil dat de
verzekerde zaak recht st reeks t reft .

ARTI KEL 32.3

DI EFSTALPREVENTI E / EI GEN RI SI CO REGELI NG
Bij de dekking voor diefst al geldt de voorwaarde dat
het m ot orrij t uig waaruit de verzekerde zaken zij n
ont vreem d, t en t ij de van de diefst al was afgeslot en en
t evens voorzien van een in werking zij nd diefst albeveiligingssyst eem dat m inim aal voldoet aan de norm
‘SCM klasse 3’. SCM bet ekent St icht ing Cert ificering
Mot orrij t uigbeveiliging. Klasse 3 houdt onder andere
in: een st art onderbreking en een alarm signaal bij ( een
poging t ot ) diefst al. Als niet kan worden aanget oond
dat het m ot orrij t uig was voorzien van een dergelij ke
diefst albeveiliging, wordt op de volgens art ikel 34
berekende uit kering een eigen risico in m indering
gebracht .
Dit eigen risico is afhankelij k van het op de polis
verm elde verzekerde bedrag en bedraagt :
– €
100 bij verzekerd bedrag € 5.000
– € 1.000 bij verzekerd bedrag € 10.000
– € 1.000 bij verzekerd bedrag € 15.000.
Als het m ot orrij t uig m et de verzekerde zaken zich t en
t ij de van de diefst al bevindt in een afgeslot en pand,
is de hierboven om schreven regeling niet van t oepassing. Onder dergelij ke om st andigheden is sprake van
een volledige diefst aldekking ( zonder t oepassing van
een eigen risico) m it s wordt aanget oond dat de diefst al m ogelij k is geworden doordat in het bet reffende
pand is ingebroken.
Evenm in is de eigen risico regeling van t oepassing
wanneer de diefst al direct verband houdt m et de
om st andigheden na een ( verkeers) ongeval waarbij
het m ot orrij t uig is bet rokken.

ARTI KEL 32

OMSCHRI JVI NG VAN DE DEKKI NG

ARTI KEL 32.4

ZAKEN VAN DERDEN
ARTI KEL 32.1

ALGEMEEN
De verzekering geeft recht op vergoeding van de
schade best aande uit verlies of beschadiging van de
verzekerde zaken, voor zover veroorzaakt door een
gedekt e gebeurt enis t ij dens het vervoer m et het
verzekerde m ot orrij t uig.
ARTI KEL 32.2

GEDEKTE GEBEURTENI SSEN

Wanneer sprake is van schade aan zaken van een
ander dan de verzekeringnem er, zoals bij vervoer
van zaken in verband m et een door of onder verant woordelij kheid van de verzekeringnem er uit t e voeren
reparat ie of bewerking, geldt de dekking alleen voor
( dat deel van) de schade dat / die niet is gedekt op
een andere verzekering, of daarop gedekt zou zij n als
deze verzekering niet best ond. Voort s zal t en behoeve
van de eigenaar nooit m éér worden uit gekeerd dan
het bedrag waarvoor de verzekeringnem er j egens
hem aansprakelij k is.

Als gedekt e gebeurt enissen gelden:
– brand en ont ploffing;
ARTI KEL 32.5
– vallen t ij dens laden in en lossen uit het
EXTRA VERGOEDI NGEN
m ot orrij t uig;
– een ongeluk m et het m ot orrij t uig, zoals aanrij ding, De verzekering biedt voort s dekking voor de hierna
van de weg of t e wat er geraken;
om schreven kost en en schade, zo nodig boven het
verzekerde bedrag.
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1

2

Kost en van opruim ing, berging, verniet iging
De m aat schappij vergoedt de kost en van opruim ing, berging en verniet iging t en gevolge van een
gedekt e schade aan de verzekerde zaken. Deze
kost en worden, voor zover voor vergoeding ervan
geen beroep kan worden gedaan op een andere
verzekering, vergoed t ot t en hoogst e 10% van het
verzekerde bedrag dat van t oepassing is op de verzekerde zaken, m et een m axim um van € 1.250.
Schade aan hulpm at erieel
De m aat schappij vergoedt de schade aan hulpm at erieel t ot m axim aal 10% van het verzekerde
bedrag, op voorwaarde dat :
– de schade is ont st aan bij / door de zelfde
gebeurt enis die ook de voor vergoeding in
aanm erking kom ende schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt ;
– het hulpm at erieel t en t ij de van de schadegebeurt enis werd gebruikt t en behoeve van de
verzekerde zaken.
Als hulpm at erieel gelden de aan de verzekeringnem er t oebehorende zaken die dienen
als hulpm iddel bij het in- en uit laden en/ of
verplaat sen van goederen, m it s een dergelij k
hulpm iddel niet is voorzien van enige vorm
van m ot orische kracht .

–
–

zaken die naar hun aard uit erst breekbaar zij n,
zoals ( voorwerpen van) glas of aardewerk;
sieraden en m et sieraden vergelij kbare
kost baarheden, zoals horloges.

ARTI KEL 34

SCHADEREGELI NG
ARTI KEL 34.1

VASTSTELLI NG WAARDE VERZEKERDE ZAKEN
Bij het bepalen van de voor vergoeding in aanm erking
kom ende schade geldt de waarde van de
verzekerde zaken direct vóór de schadegebeurt enis
als uit gangspunt .

Die waarde wordt als volgt vast gest eld.
1 Niet verkocht e handelsgoederen
Voor handelsgoederen die op het m om ent van de
schade nog niet verkocht zij n: de waarde volgens
de inkoopfact uur, verhoogd m et vracht en alle
verdere kost en, voor zover deze kost en niet reeds
in het fact uurbedrag zij n begrepen.
2 Verkocht e handelsgoederen
Voor handelsgoederen die op het m om ent van de
schade reeds verkocht zij n: de waarde volgens
de verkoopfact uur, verhoogd m et vracht en alle
ARTI KEL 33
verdere kost en, voor zover deze kost en niet reeds
UI TSLUI TI NGEN
in het fact uurbedrag zij n begrepen.
3 Handelsgoederen van derden
I n aanvulling op de in de Algem ene Voorwaarden en
Voor t ot de handelsgoederen behorende zaken van
in art ikel 5 opgenom en algem ene uit sluit ingen, gelden
derden: de dagwaarde.
de volgende bepalingen.
4 Bedrij fsuit rust ing en andere zaken
Voor t ot de bedrij fsuit rust ing behorende zaken en
ARTI KEL 33.1
voor andere verzekerde zaken, zoals het m eeverEI GEN GEBREK EN BEDERF
zekerd hulpm at erieel: de dagwaarde.
Behoudens de dekking voor bederf vanwege uit val
van een koel- / vriesinst allat ie ( zie art ikel 32.2) geeft
de verzekering geen recht op vergoeding van schade
best aande uit een eigen gebrek of eigen bederf van
de verzekerde zaak of uit andersoort ige schade die
uit de aard of de nat uur van de verzekerde zaken
zelf voort spruit .

ARTI KEL 34.2

SCHADEVASTSTELLI NG
1

ARTI KEL 33.2

OPZET / BEWUSTE ROEKELOOSHEI D
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is t e wij t en aan opzet of bewust e roekeloosheid van de verzekerde.

2

ARTI KEL 33.3

ONDEUGDELI JKE VERPAKKI NG / BELADI NG
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is t e wij t en aan het feit dat de verpakking
en/ of de wij ze van belading in redelij kheid geacht
m oet worden onvoldoende t e zij n afgest em d op het
voorkom en van schade t ij dens het vervoer.
ARTI KEL 33.4

BEPAALDE ZAKEN

3

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade aan:
– elect ronica, waaronder in ieder geval t e
verst aan audiovisuele apparat uur, com put er- en
com m unicat ieapparat uur;

Schaderegeling op basis van reparat ie
Wanneer reparat ie m ogelij k is, vergoedt de m aat schappij de aan reparat ie verbonden kost en, t ot
m axim aal de waarde van de zaken direct vóór de
schadegebeurt enis, verm inderd m et de waarde
van de rest ant en. Bij het bepalen van de waarde
direct vóór de schadegebeurt enis geldt het verm elde in art ikel 34.1.
Schaderegeling op basis van t ot aal verlies
De uit t e keren schadevergoeding wordt vast gest eld op basis van t ot aal verlies indien:
– reparat ie niet m ogelij k dan wel de zaken bij voorbeeld vanwege diefst al - geheel verloren
zij n gegaan;
– de aan reparat ie verbonden kost en m eer
bedragen dan het verschil in waarde van de
zaken direct vóór de schadegebeurt enis,
verm inderd m et de waarde van de rest ant en.
Bij t ot aal verlies wordt de schade vast gest eld
op de waarde van de zaken direct vóór de
schadegebeurt enis, verm inderd m et de waarde
van de rest ant en.
Bet ekenis verzekerde bedrag
De overeenkom st ig de voorgaande bepalingen
vast gest elde schadevergoeding, verm inderd m et
een event ueel eigen risico, wordt uit gekeerd t ot
m axim aal het van t oepassing zij nde, op de polis
verm elde, verzekerde bedrag per gebeurt enis.
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