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Artikel 1

Aanvullende Begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Bestuurder
De verzekerde die het motorrijtuig bestuurt, waaronder ook wordt
begrepen de verzekerde die in, op, van of uit het motorrijtuig stapt, of in
de onmiddellijke omgeving daarvan verblijft tijdens het onderweg
bijvullen met brandstof (tanken) of tijdens het onderweg verrichten van
een noodreparatie aan het motorrijtuig.
2. Motorrijtuig
a. Uw eigen gekentekende en ongekentekende motorrijtuigen,
waarvan het kenteken- of verzekeringsbewijs op uw naam
staat en de door u gehuurde en geleasde gekentekende en
ongekentekende motorrijtuigen inclusief de tijdelijk vervangende,
waarvan het kenteken- of verzekeringsbewijs op naam staat van de
lease- of verhuurmaatschappij, maar waarvan de kosten voor lease
en/of huur geheel of grotendeels door u worden betaald.
b. Eigen en tijdelijk vervangende motorrijtuigen van verzekerden,
waarvoor een rijbewijs voor de categorie A of B(E) vereist is.
Een en ander voor zover op het polisblad naar de onder 1.3a of 1.3b
bedoelde motorrijtuigen wordt verwezen.
3. Schade
a. Personenschade
Letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerde, al dan niet
met de dood tot gevolg, inclusief de schade die daaruit voortvloeit.
b. Zaakschade
Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van roerende zaken van
verzekerde, die behoren tot zijn normale particuliere huishouding.
Motorrijtuigen vallen daar uitdrukkelijk niet onder.
4. Verkeersongeval/gebeurtenis
Een botsing, aan- of overrijding tijdens deelname aan het verkeer,
waarbij ten minste één motorrijtuig is betrokken.
5. Verzekerde
a. uw ondergeschikte en
b. de niet aan u ondergeschikte persoon, die in uw opdracht
werkzaamheden verricht voor uw beroep of bedrijf,
in hun hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig, waarvan zij
met uw goedvinden tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden
gebruik maken.

Artikel 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de
Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen grenzend aan
de Middellandse Zee.

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden, is van de
verzekering uitgesloten:
1. Opzet of bewuste roekeloosheid
schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
verzekerde, dit met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 6.4 van de
Algemene Voorwaarden.
2. Leeftijd bestuurder
schade veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig wordt bestuurd door iemand
die de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt.
3. Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) en
andere aansprakelijkheidsverzekeringen
schade waarvan een derde of diens W.A.M.-verzekeraar of andere
aansprakelijkheidsverzekeraar de verplichting tot vergoeding volledig
erkent.
4. Aanspraken van anderen dan verzekerde
aanspraken van anderen dan de rechtstreeks bij het verkeersongeval
betrokken verzekerde.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
aanspraken van de nagelaten betrekkingen indien zij op grond van
artikel 6.1 recht hebben op schadevergoeding;
aanspraken van derden als bedoeld in artikel 6:107 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek (verplaatste schade).
5. Woon-werkverkeer
schade veroorzaakt tijdens het gebruik van het motorrijtuig voor
woon-werkverkeer.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op woon-werkverkeer met:
a. de in artikel 1.3.a genoemde motorrijtuigen;
b. de in artikel 1.3.b genoemde eigen en tijdelijke vervangende
motorrijtuigen van de verzekerde voor zover:
de verzekerde door u op grond van de verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst is aangewezen om met dit motorrijtuig
het vervoer te verzorgen van zichzelf en één of meer
medewerknemers naar de plaats waar zij hun werkzaamheden
moeten uitvoeren, en
u verplicht bent zijn schade te vergoeden.
6. Rijbewijs
schade die is ontstaan als de verzekerde, die het motorrijtuig bestuurt
waarmee het verkeersongeval wordt veroorzaakt, niet in het bezit is van
een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig, met
de eventueel daaraan gekoppelde aanhanger.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer:
a. de bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om na het einde van de
geldigheidsduur zijn rijbewijs te laten vernieuwen. Als de bestuurder
70 jaar of ouder is, mag in dat geval de geldigheidsduur niet langer
zijn verlopen dan 1 jaar;
b. de bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis is
geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs nog
niet is uitgereikt;
c. de feitelijke bestuurder:
het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en
voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht
besturen van een motorrijtuig en
de toezichthouder les geeft zonder daarvoor betaling te
ontvangen.
7. Rijbevoegdheid
schade die is ontstaan als de verzekerde, die het motorrijtuig bestuurt
waarmee het verkeersongeval wordt veroorzaakt, niet bevoegd is een
motorrijtuig te besturen op grond van een wet of een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak waarin de rijbevoegdheid is ontzegd.
De uitsluitingen in lid 6 en 7 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat
de genoemde omstandigheden zich buiten zijn medeweten en tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 3

Omvang van de dekking
Verzekerd is de schade van de verzekerde door een verkeersongeval, tot
maximaal het hiervoor op het polisblad vermelde bedrag per gebeurtenis.
De zaakschade is alleen verzekerd als de verzekerde door het
verkeersongeval ook personenschade lijdt.
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Artikel 5

Schadevergoeding
1.

2.

Personenschade
De personenschade wordt vastgesteld en vergoed op grond van de
bepalingen in afdeling 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek. Wij beperken het beroep op eigen schuld van verzekerde tot
gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, zoals genoemd in artikel
4.1 maar onverminderd de overige uitsluitingen genoemd in de
Algemene Voorwaarden van deze verzekering en in artikel 4.
Zaakschade
Zaakschade vergoeden wij op basis van reparatiekosten tot maximaal
het verschil in dagwaarde van de zaak direct voor en na de
beschadiging. Zijn de reparatiekosten hoger dan dit verschil of kan de
zaak niet worden gerepareerd dan vergoeden wij de waarde van de zaak
direct voor het voorval onder aftrek van de waarde van de restanten.

Artikel 6

Regeling van de schade
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden gelden de
volgende bepalingen.
1. Regeling met verzekerde
De schadevergoeding wordt uitgekeerd aan:
a. de verzekerde wanneer hij schade lijdt als gevolg van het letsel dat
hem is toegebracht;
b. de rechtverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor
zover zij volgens het Burgerlijk Wetboek als gevolg van dit overlijden
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding in het geval die
schadevergoeding op een aansprakelijke persoon zou worden
verhaald.
2. Rechthebbenden
Een ander dan een rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken
verzekerde of zijn nagelaten betrekkingen heeft geen recht op
schadevergoeding.
3. Voorschot
Zolang het schadebedrag nog niet geheel kan worden vastgesteld,
doen wij voorschotbetalingen voor dat deel van de schade waarvan de
omvang vaststaat.

Artikel 7

Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie als
en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van
opzet van de verzekerden om ons te misleiden.
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