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VOORWAARDEN
MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

MT 0312

AL 0312

Artikel A1 Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Maatschappij
De op het polisblad genoemde verzekeringmaatschappij.

2. Verzekerden
Verzekerde is de op het polisblad vermelde verzekeringnemer
alsmede de bezitter, de houder, de bestuurder en de passagiers
van het motorrijtuig alsmede hun werkgever, indien hij krachtens
artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is.

3. Polisblad
Het bij de polis behorende blad waarop aangegeven zijn de
gegevens van het motorrijtuig, de polisdekking, de premie en
de nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van
deze verzekering.

4. Motorrijtuig
a. Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, waaronder

tevens wordt verstaan:
1. de tot de standaarduitvoering van het motorrijtuig 

behorende accessoires;
2. de niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires,

die aan, op of in het motorrijtuig zijn bevestigd, tot een
maximum van 15% van de verzekerde som, met 
uitzondering van de LPG-installatie, mobilofoons, commu-
nicatie- en dergelijke apparatuur, tenzij uitdrukkelijk mede-
verzekerd;

3. de veiligheidsbevorderende en niet tot de standaard-
uitrusting behorende accessoires, zoals brandblus-
apparaat, gevarendriehoek, pechlamp.

b. Een niet aan de verzekeringnemer toebehorend gelijksoortig
motorrijtuig, dat het onder A1 sub 4.a vermelde motorrijtuig
vervangt, gedurende de tijd waarin dat voor reparatie en/of
onderhoud en/of vaststelling van de schadevergoeding buiten
gebruik is, voorzover niet elders verzekerd.

5. Schadegeval 
ledere gebeurtenis of een reeks van met elkaar verband 
houdende gebeurtenissen, waaruit voor de maatschappij een
verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan.

6. Personenschade
Schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezond-
heid van personen al of niet de dood tot gevolg hebbend.

7. Schade aan zaken
Schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verdwij-
ning van zaken.

Artikel A2 Verzekeringsgebied 

De verzekering is van kracht in Nederland en de landen waarvoor
door de maatschappij een Internationaal Motorrijtuigenverzekerings-
bewijs (groene kaart) is afgegeven.

Artikel A3 Wijziging premie en/of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de pre-
mie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel met ingang van 1 januari. De verze-
keringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht
hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterijk 1 februari daarop vol-
gend schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In het laatste geval ein-
digt de verzekering op 1 januari tevoren of - indien de weigering van
de aanpassing daarna plaatsvindt - op het tijdstip van weigering.

Artikel A4 Duur/einde van de verzekering en/of dekking

De verzekering loopt tot en met de eerstkomende 31 december en
wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 12 maanden,
behoudens opzegging overeenkomstig het hieronder bepaalde. De
verzekering eindigt:

1. bij afloop van het contract indien de verzekeringnemer uiterlijk
voor 1 november tevoren schriftelijk aan de maatschappij heeft
opgezegd;

2. overeenkomstig het in artikel A3 bepaalde, indien de verzeke-
ringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden te
accepteren, die de maatschappij op grond van dat artikel kan
verlangen; 

3. bij eigendomsovergang, verlies, diefstal of verduistering, als-
mede bij inbeslagneming van het motorrijtuig of het kenteken-
bewijs door of vanwege de overheid, zodra verzekeringnemer of
zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig
en de feitelijke macht erover verliezen.
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De verzekering geschiedt op grond van de gegevens verstrekt in het door verzekeringnemer ingediende en
ondertekende aanvraagformulier.

De Rubrieken zijn alleen van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

RU B R I E K ALG E M E E N



Verzekeringnemer is verplicht een feit, dat beëindiging van de
dekking tot gevolg heeft, binnen 8 dagen aan de maatschappij
mede te delen.
Bij overlijden van de verzekeringnemer rusten de vooromschreven
verplichtingen op zijn erfgenamen en is de termijn, waarbinnen aan
deze verplichting moet zijn voldaan, 30 dagen.
4. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt

gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren; de verzeke-
ringnemer is verplicht de maatschappij hiervan ten spoedig-
ste, doch in ieder geval binnen 30 dagen, kennis te geven;

5. na schriftelijke opzegging door de maatschappij;
a. binnen 30 dagen nadat een schadegeval, dat voor de maat-

schappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter
kennis is gekomen;

b. binnen 30 dagen nadat een onder deze verzekering gerecla-
meerde uitkering is verleend, dan wel is afgewezen; 

c. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden ingebreke
is de premie, de kosten of de assurantiebelasting te betalen;

d. indien de verzekerde bij een beroep op de polis een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in de onder A4 sub 5. genoemde gevallen
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, waarbij een opzeg-
gingstermijn van tenminste 14 dagen in acht genomen zal worden.

In de gevallen 3., 4. en 5. sub a en b kan aanspraak worden
gemaakt op terugbetaling van de premie over het resterende gedeelte
van het lopende verzekeringstijdvak, te rekenen vanaf de dag
waarop verzekeringnemer aan zijn verplichtingen tegenover de
maatschappij heeft voldaan.

Artikel A5 Premiebetaling

Verzekeringnemer is verplicht binnen 30 dagen na aanbieding van
polis, polisaanhangsel of nota de verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.

Indien deze termijn is verstreken zonder dat de verzekeringnemer
heeft betaald of wanneer de verzekeringnemer weigert het ver-
schuldigde te voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien
van daarna plaatsvindende schadegevallen. Een ingebrekestelling
door de maatschappij is daarvoor niet vereist. De verzekering-
nemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking
begint weer na de dag waarop het verschuldigde door de maat-
schappij is ontvangen.

Artikel A6 Bonus/Malus (B/M)

1. Het volgende B/M-systeem is van toepassing:

B/M ladder overgang na een verzekeringsjaar

zonder met 1 met 2 3 of meer
schade schade schaden schaden

B/M
trede korting naar trede:
19 75 % 19 14 8 1
18 75 % 19 13 7 1
17 75 % 18 12 7 1
16 75 % 17 11 6 1
15 75 % 16 10 6 1
14 75 % 15 9 5 1
13 70 % 14 8 4 1
12 67,5 % 13 8 4 1
11 65 % 12 7 3 1
10 60 % 11 7 3 1
9 55 % 10 6 2 1
8 50 % 9 5 1 1
7 45 % 8 4 1 1
6 40 % 7 3 1 1
5 35 % 6 2 1 1
4 25 % 5 1 1 1
3 10 % 4 1 1 1
2 5 % 3 1 1 1

toeslag
1 25 % 2 1 1 1

2. Bij voortzetting van de verzekering wordt de voor het volgen-
de verzekeringsjaar te verlenen korting en/of te berekenen
toeslag vastgesteld aan de hand van de B/M-ladder, rekening
houdend met het al dan niet schadevrij rijden gedurende het
afgelopen verzekeringsjaar.

3. Geen rekening zal worden gehouden met een schadegeval,
terzake waarvan:

a. uitsluitend schade als bedoeld in de Rubriek Casco onder
artikel C1 sub 1. t/m 9. is vergoed;

b. uitsluitend kosten uit hoofde van de Verzekeraarshulp-
dienst;

c. geen schadevergoeding is of zal zijn verschuldigd;
d. betaalde schadevergoedingen zijn verhaald;
e. de verzekerde de gedane uitkeringen en (expertise)kosten-

aan de maatschappij heeft terugbetaald binnen 1 jaar nadat
hem de omvang daarvan is medegedeeld.

4. Een schade-uitkering uit hoofde van de Rubriek Aansprake-
lijkheid tast de premiekorting ten aanzien van de Rubriek
Casco niet aan. Een schade-uitkering als bedoeld in de
Rubrieken Volledig Casco en Beperkt Casco tast de premie-
korting ten aanzien van de Rubriek Aansprakelijkheid niet aan.

5. Op de Rubriek Beperkt Casco is de bonus/malusregeling niet
van toepassing.

Artikel A7 Eigen risico

1. In geval van beschadiging of verlies van het verzekerde
motorrijtuig geldt een eigen risico van € 125,00 per schadege-
val behoudens de dekking bedoeld in artikel C1 sub 11. en 12.

2. Indien de reparatie van de beschadiging of vervanging van de
ruit als bedoeld in artikel C1 sub 3. en D1 sub 3. wordt verricht
door Carglass of Autotaalglas geldt bij reparatie geen eigen
risico en bij vervanging een eigen risico van € 67,50.

Artikel A8 Uitsluitingen

Men heeft geen aanspraak op schadevergoeding indien:

1. wordt deelgenomen aan wedstrijden of snelheidsproeven,
anders dan betrouwbaarheids-, puzzel-, oriënterings-, kaart-
lees- en soortgelijke ritten die geheel binnen Nederland worden
gehouden en waaraan geen snelheidsproeven zijn verbonden;

2. het motorrijtuig is verhuurd, wordt gebruikt voor het geven van
rijlessen en het vervoer van personen tegen betaling (waaron-
der niet wordt verstaan het prive-vervoer tegen een tegemoet-
koming in de kosten);

3. de schade is veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van
het motorrijtuig:
a. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een motor-

rijtuig te besturen;
b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor

de categorie waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij die
bestuurder van het motorrijtuig:
1. heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen maar de 

rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel
2. minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het 

rijvaardigheidsexamen, maar het vereiste rijbewijs nog
niet werd uitgereikt;

4. verzekerde één van de in artikel A11 genoemde verplichtingen
bij een schadegeval niet is nagekomen;

5. de schade is veroorzaakt door opzet, met goedvinden van de
verzekeringnemer of de door hem gemachtigde bestuurder of
gebruiker van het motorrijtuig;

6. de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweld-
pleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft, en van
hen die hiermee bekend zijn en het motorrijtuig zonder geldige
reden gebruiken;

7. met betrekking tot een vervangend motorrijtuig een beroep kan
worden gedaan op een andere verzekering al dan niet van een
oudere datum;

8. het schade aan zaken betreft die de verzekeringnemer, de bezit-
ter, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig toebehoren
die hij onder zich had of die met het motorrijtuig werden ver-
voerd. Deze uitsluiting geldt niet voor bagage van passagiers en
voor de gedekte schade aan een gezinsmotorrijtuig;

9. het personenschade betreft die is toegebracht aan de bestuur-
der van het motorrijtuig;

10. als gevolg van een schadegeval, zoals bedoeld in artikel C1 sub
2. en D1 sub 2., indien de als omschreven in de clausule beveili-
gingsinstallatie op de polis ontbreekt, dan wel niet in werking is.

De maatschappij zal geen beroep doen op de genoemde uitsluitingen
onder A8 sub 1 t/m 5, indien verzekeringnemer aantoont dat de
desbetreffende omstandigheden zich zonder zijn voorkennis en
tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake in redelijk-
heid geen verwijt treft.

Van het verhaalrecht als bedoeld onder A12 sub 5. en 6. zal dan 
geen gebruik worden gemaakt.



Artikel A9 Verval van rechten

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend:
1. ten aanzien van schadegevallen vallende binnen het tijdvak

waarover - met inachtneming van de in artikel A5 genoemde
betalingstermijn - de premie niet is voldaan;

2. in geval van niet-nakoming van enige andere uit deze verzeke-
ring voortvloeiende verplichting, indien daardoor de belangen
van de maatschappij zijn geschaad.

Artikel A10 Kennisgevingen

1. Kennisgevingen van de verzekeringnemer aan de maatschappij
dienen te geschieden aan Donatus;

2. Kennisgevingen van Donatus aan het laatst haar medege-
deelde adres van verzekeringnemer worden geacht hem te
hebben bereikt;

3. Verzekeringnemer is verplicht Donatus mededeling te doen
van wijziging van het woonadres volgens het bevolkings-
register.

Artikel A11 Aanmelding van en verdere verplichtingen 
bij schade

1. Zodra een verzekerde kennis draagt van een schadegeval is
hij verplicht:
a. de maatschappij zo spoedig mogelijk in te lichten;
b. de maatschappij alle gegevens daarover te verstrekken;
c. alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de maat-

schappij door te zenden;
d. zijn volle medewerking bij de afhandeling te verlenen; 
e. alle informatie naar waarheid te verstrekken;
f. al hetgeen de belangen van de maatschappij kan schaden

na te laten.
2. Wanneer een verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld,

kan de maatschappij hem niet verplichten tegen het gewezen
vonnis hoger beroep in te stellen.

Artikel A12 Schaderegeling

1. Na ontvangst van de schademelding zal de verzekeraar toe-
stemming geven tot herstel, dan wel een deskundige aanwij-
zen ter vaststelling van de omvang van de schade. Verzeke-
ringnemer heeft het recht voor eigen rekening eveneens een
deskundige aan te wijzen. Indien bij gebrek aan overeenstem-
ming een bindend advies van een derde deskundige nodig is,
zullen de kosten daarvan voor gezamelijke rekening komen.

2. De maatschappij behoudt zich het recht voor om, indien er
sprake is van totaal verlies of verlies van het motorrijtuig in de
zin van de polisvoorwaarden niet eerder tot schadevergoeding
over te gaan, dan nadat (de eigendom van) het verzekerde
motorrijtuig of het restant daarvan, inclusief de eventueel door
de maatschappij te vergoeden extra voorzieningen en acces-
soires, aan de maatschappij of een door haar aan te wijzen
derde is overgedragen.
De verzekeringnemer is verplicht alle delen van het bij het ver-
zekerde motorrijtuig behorende kentekenbewijs en/of sleutels,
indien door de maatschappij verzocht, aan haar of een door
haar aan te wijzen derde te overhandigen.

3. In geval van diefstal, joyriding of verduistering is verzekering-
nemer verplicht direct aangifte te doen bij de politie en kan de
verzekeringnemer eerst recht op vergoeding doen gelden
indien het motorrijtuig niet kan worden terug verkregen binnen
30 dagen na de aangifte van dit schadegeval bij de politie.
Gedurende deze termijn is de maatschappij door de verzeke-
ringnemer gemachtigd, het motorrijtuig terug te vorderen van
degenen bij wie het mocht worden aangetroffen.

4. De maatschappij heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen.

5. Zodra de maatschappij ingevolge de W.A.M. of een met de
W.A.M. overeenkomende buitenlandse wet schadevergoeding
is verschuldigd en een verzekerde geen aanspraak heeft op
dekking, heeft de maatschappij het recht het door hem ver-
schuldigde, met inbegrip van de kosten te verhalen op:
a. de aansprakelijke verzekerde - niet de verzekeringnemer

tenzij hij te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aan-
sprakelijkheid geheel of gedeeltelijk was gedekt;

b. de verzekeringnemer.

Het recht van verhaal komt niet te vervallen door overeen-
komsten waarbij verzekeraars wederzijds afstand hebben
gedaan van verhaal van schaden.

6. De maatschappij zal, mits is voldaan aan de verplichting tot
kennisgeving overeenkomstig artikel A4, van zijn verhaals-
recht tegenover de verzekeringnemer of zijn erfgenamen geen
gebruikmaken indien de schade door een ander dan een van
deze personen is veroorzaakt, nadat de verzekering is 
geëindigd.

Artikel A13 Schade-uitkeringen

1. De maatschappij vergoedt - onder aftrek van het eigen risico -
per schadegeval:
a. in geval van beschadiging: de herstelkosten;
b. in geval van technisch totaal verlies: het verschil in waarde

van het motorrijtuig onmiddellijk voor en na een schadegeval.
Bij een technisch totaal verlies is het motorrijtuig dusdanig
beschadigd dat reparatie, in verband met de verkeersveilig-
heid, niet meer verantwoord is;

c. in geval van economische totaal verlies: bij motorrijtuigen
met een oorspronkelijke cataloguswaarde van maximaal 
€ 40.000,00 de herstelkosten tot maximaal de verzekerde som
indien verzekeringnemer het motorrijtuig heeft laten herstellen.
In overige gevallen: het verschil in waarde van het motorrij-
tuig onmiddellijk voor en na het schadegeval;

d. in geval van diefstal of verduistering van het gehele
motorrijtuig: de waarde van het motorrijtuig ten tijde van
het schadegeval; indien het motorrijtuig niet binnen 30
dagen na de melding hiervan aan de maatschappij is terug-
gevonden;

e. in geval van diefstal of verduistering van een onderdeel:
de kosten van vervanging daarvan door een gelijkwaardig
onderdeel.

2. Voor een motorrijtuig dat blijkens het Nederlands kentekenbewijs
een personenauto is en dat bij afgifte van deel I van dat
kentekenbewijs nieuw was, wordt als waarde onmiddellijk voor
het schadegeval aangenomen:
a. binnen 1 jaar na de datum van afgifte van deel I van dat

kentekenbewijs: de nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde
wordt verstaan de laatstbekende catalogusprijs - doch
maximaal € 40.000 - van een nieuwe auto van gelijk merk,
type en uitvoering, vermeerderd met de nieuwwaarde van de
in artikel A1 sub 4.a. bedoelde accessoires tot een maxi-
mum van 15% van de cataloguswaarde en de afleverings-
kosten;

b. binnen 3 jaar na de datum van afgifte van deel I van dat
kentekenbewijs en de onder a. vermelde regeling niet van
toepassing is: de sub a. omschreven waarde verminderd
met de volgende afschrijvingspercentages:
1. 1e jaar 1,50% per maand 
2. 2e/3e jaar 1,25% per maand

c. in overige gevallen de door de deskundige vast te stellen
dagwaarde.

3. Indien de A13 sub 2.a. of b. berekende waarde lager is dan de
door de deskundige(n) vast te stellen dagwaarde van het
motorrijtuig zal de dagwaarde worden aangehouden.

Artikel A14 Molest/Atoomkernreactie

Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking, indien de schade
is veroorzaakt:

1. door of is ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij; de 6 genoem-
de vormen van molest alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd;

2. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een burgerlijk of
militaire overheid was gevorderd;

3. door, is opgetreden bij, of is voortgevloeid uit een atoomkern-
reactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

Artikel A15 Afstand van verhaalsrecht

De maatschappij doet afstand van zijn eventuele recht van verhaal op
de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder of gebruiker van
het motorrijtuig, behalve indien een uitsluiting van toepassing is.



Artikel B1 Omvang van de dekking

1. Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekerden wegens toegebrachte personenschade
en/of schade aan zaken met of door:
a. het motorrijtuig;
b. de aanhangwagen zolang die aan het motorrijtuig is gekop-

peld dan wel daarvan is losgemaakt of losgeraakt maar nog
niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

c. de lading die zich op of in het motorrijtuig of de aanhang-
wagen bevindt dan wel daarvan/daaruit - anders dan bij het
laden of lossen - valt of is gevallen;

en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste de op het
polisblad daarvoor genoemde som per schadegeval. Vindt het
schadegeval plaats in een land behorende tot het verzekeringsge-
bied dat krachtens een met de W.A.M. overeenkomende wet een
hoger maximum bedrag heeft voorgeschreven, dan geldt dit hoge-
re bedrag.

2. Kosten van verweer en wettelijke rente
Krachtens de verzekering worden in geval van een gedekte
schade - ook boven de verzekerde som - vergoed:
a. de kosten van verweer dat onder leiding van de maat-

schappij wordt gevoerd, zulks ook in een eventueel door
een benadeelde tegen een verzekerde of de maatschappij
aanhangig gemaakt proces, alsmede de daaruit voortvloei-
ende proceskosten, tot betaling waarvan de verzekerde of
de maatschappij mocht worden veroordeeld;

b. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de maat-
schappij wordt verleend in een tegen de verzekerde aan-
hangig gemaakte strafzaak

c. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
gedeelte van de hoofdsom.

3. Kosten ter voorkoming of vermindering van schade
Krachtens de verzekering worden - ook boven de verzekerde
som - vergoed de kosten in de zin van artikel 283 Wetboek van
Koophandel die een verzekerde heeft gemaakt ter voorkoming of
vermindering van schade, mits hij voor de schade aansprakelijk
is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt.

Terzake van deze kosten wordt per schadegeval ten hoogste
vergoed een bedrag gelijk aan de verzekerde som.

4. Borgsom
Ter zake van een in de polis gedekte schade wordt een door
een overheid - ter waarborging van de rechten van de 
benadeelde - verlangde borgsom betaald tot ten hoogste 
€ 50.000,00 voor alle verzekerden tezamen.

De verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen over
de borgsom te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven; hij zal
alle medewerking dienen te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.

5. Schade aan eigen motorrijtuigen
Indien het verzekerde motorrijtuig schade veroorzaakt aan
een ander motorrijtuig dat de verzekeringnemer in eigendom
toebehoort of waarvan het kenteken op zijn naam staat, zal de
maatschappij de schade aan dat motorrijtuig met inbegrip van
de daaruit voortvloeiende schade vergoeden, indien en voor-
zover hij daartoe krachtens verzekeringsvoorwaarden gehou-
den zou zijn geweest als de schade niet door de verzekering-
nemer maar door een willekeurige derde was geleden.

6. Vervoer van gewonden
Schade aan het motorrijtuig, ontstaan door het kosteloos ver-
voer van gewonden wordt door de maatschappij vergoed. Een
beroep op deze dekking heeft geen invloed op de
bonus/malusregeling.

WA 0312

Deze Rubriek is alleen van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de Rubrieken WA 0312 en AL 0312 van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht 
aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (hierna te noemen (W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.

RU B R I E K AA N S P R A K E L I J K H E I D



Artikel C1 Gedekte evenementen

De verzekering dekt beschadiging of verlies van het motorrijtuig door:

1. brand, explosie, kortsluiting, blikseminslag;

2. diefstal, braak, verduistering, joyriding;

3. ruitbreuk alsmede de daaruit voortvloeiende schade aan het
motorrijtuig door de scherven van de ruit;

4. storm (waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van
tenminste 14 meter per seconde, windkracht 7), overstroming,
lawine, hagel, aardverschuiving of een andere natuurramp;

5. botsen met loslopende of vliegende dieren;

6. relletjes, waaronder niet begrepen baldadigheid en vandalisme;

7. het in aanraking komen met neervallende luchtvaartuigen,
delen daarvan of voorwerpen daaruit;

8. transport per vervoermiddel door een transportbedrijf met 
uitsluiting van krassen, schrammen en lakschade;

9. verlies van een deel of het gehele kentekenbewijs als gevolg
van een van de hierboven genoemde oorzaken;

10. botsen, omslaan, te water en van de weg geraken en alle
andere van buiten komende onheilen, ook indien deze 
schadegevallen het gevolg zijn van een eigen gebrek;

Ten aanzien van de hulpverlening binnen het geldigheids-
gebied in het buitenland dekt de verzekering:

11. de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de
weg, na het tot stilstand komen van het motorrijtuig en/of aan-

gekoppelde aanhangwagen als gevolg van een mechanisch of
elekronisch defect, tot een maximum van € 125,00 per scha-
degeval; de kosten van onderdelen en reparatie komen niet
voor vergoeding in aanmerking, evenmin worden de kosten
vergoed indien de reparatie plaatsvindt bij een garage;

12. het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen
die noodzakelijk zijn om het object rijklaar te maken wanneer
deze onderdelen ter plaatse niet - of niet op korte termijn - 
verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor
rekening van verzekeringnemer en/of verzekerde. Alle in 
verband met de hulpverlening door de SOM Help Service/SOS
International/de maatschappij voorgeschoten kosten, welke niet
op de polis ziin verzekerd, zijn voor rekening van de verzeke-
ringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven € 750,00
kan een betaling vooraf worden verlangd.

Artikel C2 Noodreparatie

Onder de verzekering zijn medebegrepen de kosten van noodreparatie.

Artikel C3 Vervangend vervoer

Tegen overlegging van de nota van de verhuurinrichting worden
voorts, in geval van beschadiging of verlies door diefstal of verduis-
tering, de gemaakte kosten wegens het huren van een vervangend
motorrijtuig vergoed, echter tot een bedrag van ten hoogste € 25,00
per dag gedurende maximaal 30 dagen.

Artikel C4 Vervangend motorrijtuig

Gedurende reparatie en/of onderhoud en/of gedurende de vast-
stelling van de schadevergoeding bij totaal verlies van het motorrij-
tuig is de verzekering mede van toepassing op een naar prijsklas-
se gelijksoortig vervangend motorrijtuig, voorzover dit niet elders is
verzekerd.

Artikel D1 Gedekte evenementen

De verzekering dekt beschadiging of verlies van het motorrijtuig door:

1. brand, explosie, kortsluiting, blikseminslag;

2. diefstal, braak, verduistering, joyriding;

3. ruitbreuk alsmede de daaruit voortvloeiende schade aan het
motorrijtuig door de scherven van de ruit voorzover niet het gevolg
van botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken;

4. storm (waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van
tenminste 14 meter per seconde, windkracht 7), overstroming,
lawine,  hagel, aardverschuiving of een andere natuurramp;

5. botsen met loslopende of vliegende dieren, echter uitsluitend voor-
zover de schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht;

6. relletjes, waaronder niet begrepen baldadigheid en vandalisme;

7. het in aanraking komen met neervallende luchtvaartuigen
delen daarvan of voorwerpen daaruit;

8. transport per vervoermiddel door een transportbedrijf met uit-
sluiting van krassen, schrammen en lakschade;

9. verlies van een deel of het gehele kentekenbewijs als gevolg
van een van de hierboven genoemde oorzaken.

Artikel D2 Noodreparatie

Onder de verzekering zijn medebegrepen de kosten van noodreparatie.

Artikel D3 Vervangend motorrijtuig

Gedurende reparatie en/of onderhoud en/of gedurende vaststelling
van de schadevergoeding bij totaal verlies van het motorrijtuig is de
verzekering mede van toepassing op een naar prijsklasse gelijksoor-
tig vervangend motorrijtuig, voorzover dit niet elders is verzekerd.
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Artikel E1 Recht op hulpverlening

De verzekering heeft recht op de hulp en/of vergoeding van de kosten
zoals omschreven in artikel E2 en E3 van deze Rubriek indien:

1. de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of
worden gemaakt in overleg met en na instemming van de
SOM Help Service/SOS International;

2. het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de 
Verzekeraarshulpkaart;

3. verzekerde zijn volledige medewerking verleend;
4. de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt ver-

hinderd door een natuurramp.

Artikel E2 Hulpverlening in Nederland

Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aange-
koppelde aanhangwagen, door een ongeval, brand of enig ander
van buiten komend onheil - waaronder niet wordt verstaan een
mechanisch defect - niet meer kan rijden en/of de bestuurder
daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl
geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het te besturen.

De hulpverlening binnen Nederland omvat:

1. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhangwagen naar een - door de verzekerde te bepalen -
adres in Nederland;

2. het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met
hun persoonlijke bezittingen per taxi naar een - door de
bestuurder te bepalen - adres in Nederland.

Artikel E3 Hulpverlening buiten Nederland

Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of aange-
koppelde aanhangwagen, door een ongeval, brand of enig ander
van buiten komend onheil - waaronder niet wordt verstaan een
mechanisch defect - niet meer kan rijden en/of de bestuurder
daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl
geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over
te nemen.

De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buiten-
land omvat:

1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en
slepen van het motorrijtuig naar de dichtst bijzijnde garage
waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld;

2. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de aan-
hangwagen naar een door verzekerde te bepalen adres in
Nederland mits;
a. dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel

van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd
dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan
plaatsvinden;

b. de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde van
het gestrande object; indien de vervoerskosten hoger zijn,
worden de kosten vergoed van de invoer of vernietiging - ter
plaatse - van het gestrande object; in dat geval heeft de 
verzekerde ook recht op vervoer van de reisbagage naar
Nederland;

3. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele 
inzittenden als op grond van het vermelde onder sub 2.b. niet
met het motorrijtuig wordt teruggereisd.
Vergoed worden de kosten van vervoer per:
a. taxi naar het dichtst bijzijnde spoorwegstation;
b. trein (2de klas) naar het spoorwegstation in Nederland dat

het dichtst ligt bij de plaats van bestemming;
c. taxi van dat station naar de plaats van bestemming.

Artikel E4 Verwijzen en verhaal

Bij samenloop van hulpverleningsrechten zullen de SOM Help Serv-
ice/SOS International niet verwijzen naar andere hulpinstanties.
De SOM Help Service door SOS International/maatschappij behoudt
zich het recht voor om eventueel te verhalen op andere verzeke-
raars.

Artikel E5 Eigen risico

Een eventueel eigen risico is op deze rubriek niet van toepassing.
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