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Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden (ALV – LVP 15.01) van toepassing. Daarnaast
kent deze verzekering bijzondere voorwaarden zoals beschreven in dit document.
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Artikel 1: Aanvullende woordenlijst
Volgens de verzekering wordt verstaan onder:
1.1. In-/opzittende
a) Degene die zich op een daarvoor bestemde zitplaats in/op het motorrijtuig bevindt.
b) De onder a genoemde persoon die zich bij onderbreking van de rit in de directe omgeving
van het verzekerde motorrijtuig bevindt voor:
• Het bijvullen van de brandstof;
• Het verrichten van een noodreparatie aan het motorrijtuig;
• Hulpverlening aan andere weggebruikers.
c) De persoon die in, op, uit of van het verzekerde motorrijtuig stapt.
1.2. Verzekerde
De bestuurder en de passagier(s) van de personenauto.
1.3. Personenauto
Het motorrijtuig dat op het polisblad staat vermeld inclusief de standaard bijgeleverde
onderdelen, met de accessoires en eventueel met een aanhanger. Daarnaast is:
• Voor het motorrijtuig een Nederlands kentekenbewijs afgegeven;
• Voor het besturen van het motorrijtuig een rijbewijs voor de categorie B of B/E nodig;
• Het motorrijtuig uitsluitend bestemd en ingericht voor vervoer van maximaal 9 personen.
1.4. Schade
a) Schade aan personen
Schade als gevolg van letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ongeacht of
de verzekerde komt te overlijden.
b) Schade aan zaken
Schade als gevolg van beschadiging of vernietiging van zaken die zich in de personenauto
bevinden. Tot de zaken worden niet gerekend:
• De onderdelen, voorwerpen, alle wijzigingen en aanvullingen die zijn aangebracht aan de
personenauto en geen deel uitmaken van de standaarduitrusting af fabriek.
• De zaken die deel uitmaken van een handelsvoorraad.
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Artikel 2: Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de landen die op uw Internationaal Verzekeringsbewijs (‘groene kaart’)
staan vermeld en niet zijn doorgehaald. Daarnaast is de verzekering geldig in alle niet vermelde
Europese landen.

Artikel 3: Wat is verzekerd?
De schade die de verzekerde lijdt als gevolg van een (verkeers)ongeval is verzekerd tot maximaal het
verzekerde bedrag dat vermeld staat op het polisblad.

Artikel 4: Wat is niet verzekerd?
Een schade is niet verzekerd in de gevallen vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.
Daarnaast worden schades genoemd in dit artikel uitgesloten van de dekking.
4.1. Alcohol/geneesmiddelen/drugs
Als de schade is ontstaan terwijl de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed
is van alcohol, geneesmiddelen of drugs, dat hij niet in staat kon worden geacht de personenauto
naar behoren te besturen of dat dit door de overheid of bij wet verboden is of zou zijn. Als de
bestuurder een ademtest, urinetest of bloedtest weigert, dan geldt de vorige zin en is er dus ook
geen dekking.
4.2. Niet toegestane doeleinden
Als de schade is veroorzaakt door doeleinden die niet door de wet zijn toegestaan of niet aan ons zijn
opgegeven. Daarnaast zijn de volgende doeleinden door ons niet toegestaan:
a) Het voorbereiden of deelnemen aan wedstrijden waarbij het aankomt op snelheid.
Deelname aan betrouwbaarheids- of puzzelritten of soortgelijke evenementen is wel
verzekerd.
b) Deelname aan behendigheidsproeven en slipcursussen.
4.3. Niet-particulier gebruik
Als de schade is veroorzaakt tijdens niet-particulier gebruik van de personenauto. Hieronder verstaan
wij:
a) Verhuur of leasing van de personenauto, waarbij u de verhuurder/lessor bent. Wij bieden
wel dekking als u als lessee de personenauto leaset.
b) Tegen betaling vervoeren van personen, uitzondering is carpoolen.
c) Het gebruik van de personenauto als lesauto.
d) Het gebruik van de personenauto voor koerierswerkzaamheden.
4.4. Rijbewijs
Als de schade is veroorzaakt door een bestuurder die niet in het bezit is van een geldig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs voor de personenauto en de eventuele aanhanger.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer de bestuurder:
a) Niet met opzet zijn rijbewijs niet heeft verlengd. Als de bestuurder 70 jaar of ouder is, mag
het rijbewijs niet langer dan 1 jaar zijn verlopen.
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b) Minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen,
maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen.
4.5. Rijbevoegdheid
Als de schade is veroorzaakt door een bestuurder die de personenauto niet mag besturen op grond
van de wet of omdat de rijbevoegdheid is ontzegd door een onherroepelijke uitspraak van een
rechter.
4.6. In beslag genomen of overheidsbesluit
De schade die is veroorzaakt terwijl de personenauto in beslag is genomen of gebruik wordt op grond
van een overheidsbesluit.

Artikel 5: Beperking op het schadebedrag
Wanneer er sprake is van een verzekerde gebeurtenis wordt in de volgende situaties het
schadebedrag beperkt.
5.1. Niet dragen veiligheidsgordel
Als de verzekerde op het moment van het (verkeers)ongeval geen veiligheidsgordel draagt, wat in
strijd is met de wet, is er sprake van eigen schuld van de verzekerde aan de schade. De eigen schuld
bedraagt 25% van de personenschade en wordt bij de schadevergoeding toegerekend aan de
verzekerde die geen veiligheidsgordel droeg.
5.2. Kostbare zaken
Schade aan kostbare zaken is gemaximeerd tot € 2.500,- per verzekerde gebeurtenis.
Onder kostbare zaken wordt volgens deze voorwaarden verstaan: sieraden, foto- en filmapparatuur.

Artikel 6: Hoe wordt de schade geregeld?
Wanneer u schade heeft door een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij per schade voor alle
verzekerde samen tot maximaal het verzekerd bedrag.
6.1. Rechthebbenden
Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor
benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
6.2. Schade groter dan het verzekerde bedrag
Als meerdere personen een beroep kunnen doen op deze verzekering en de schade in totaal hoger is
dan het verzekerde bedrag, wordt het verzekerde bedrag naar evenredigheid van de schade van de
verzekerden verdeeld.
6.3. Verlaging van de schade-uitkering
In sommige gevallen wordt niet het volledige schadebedrag aan u uitgekeerd en krijgt u een aftrek
op de schade uitkering. Dit betreft de volgende situaties:
6.3.1. Samenloop van verzekeringen
Als een van de verzekerde aansprakelijk is voor schade die is gedekt op deze verzekering, dan wordt
de betaling, voor zover die gevorderd kan worden op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van
de personenauto, gedaan volgens de bepalingen in die verzekering. De schade van de aansprakelijke
verzekerde wordt wel geregeld op grond van de schadeverzekering inzittenden.
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6.3.2. Eigen risico
Op het schadebedrag wordt het eigen risico in mindering gebracht. Het eigen risico staat vermeld op
de polis.

Artikel 7: Tijdelijke vervanging van de personenauto
De verzekering is ook van toepassing op een gelijkwaardige vervangende personenauto die u in
gebruik heeft tijdens onderhoud, reparatie of algemene periodieke keuring (APK) van uw eigen
personenauto. De vervangende personenauto mag niet het eigendom zijn van u of uw gezin. De
dekking vervalt op het moment dat uw verzekering eindigt.
Uw verzekering is niet van toepassing als voor de tijdelijke vervangende personenauto een andere
verzekering is gesloten.

Artikel 8: Wat zijn de gevolgen van een verandering in uw situatie?
Wanneer er iets veranderd in uw situatie of aan de verzekerde personenauto, kan dit gevolgen
hebben voor uw verzekering. U dient dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons
te laten weten.
8.1. Verkoop, buitengebruikstelling of totaal verlies van de personenauto
Bij verkoop, buitengebruikstelling of totaal verlies van de personenauto wordt de verzekering
tussentijds beëindigd. De reeds betaalde premie over het resterende deel van de verzekering wordt
aan u terugbetaald.
8.2. Vervangen van de personenauto voor een andere personenauto
Wanneer u de verzekerde personenauto vervangt voor een andere personenauto dient u dit aan ons
door te geven. Wij hebben het recht de premie en/of voorwaarden te herzien en/of de verzekering
te beëindigen.
8.3. Stalling in het buitenland
Wanneer u de personenauto langer dan een half jaar aaneengesloten in het buitenland stalt, dient u
dit aan ons door te geven. Wij zullen de verzekering beëindigen en de reeds betaalde premie over
het resterende deel van de verzekering aan uw terugbetalen.
8.4. Buitenlands kenteken
Wanneer u met de personenauto een buitenlands kenteken gaat voeren, dient u dit uiterlijk binnen
14 dagen aan ons door te geven. Wij zullen de verzekering beëindigen en de reeds betaalde premie
over het resterende deel van de verzekering aan uw terugbetalen.
8.5. Geen belang en feitelijke macht meer over personenauto
Zodra u of uw erfgenamen in geval van uw overlijden geen belang meer hebben bij de personenauto
en er ook niet meer de feitelijke macht over hebben. U of uw erfgenamen moeten iedere overgang
van eigendom of omstandigheid die leid tot het einde van de dekking uiterlijk binnen 8 dagen aan
ons melden. De reeds betaalde premie over het resterende deel van de verzekering zullen wij aan uw
terugbetalen.
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