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Inhoudsopgave
      
Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op 
de verkeersschadeverzekering. 
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1. Verzekerden
 Wie zijn er verzekerd
1.1  Alleenstaande
 Als u heeft gekozen voor de dekking “Alleenstaande” geldt de dekking voor:
 - u, de verzekeringnemer;
 -  de gemachtigde bestuurder en passagiers van een motorrijtuig waarvan u eigenaar of houder bent of voor een 

vervangende auto.

1.2  Gezin
 Als u de dekking “Gezin” heeft gekozen geldt de dekking voor:
 - u, de verzekeringnemer;
 - uw echtgeno(o)t(e) of partner met wie u duurzaam samenwoont;
 -  de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, waaronder de pleeg- en stiefkinderen, die bij u 

inwonen of voor studie uitwonend zijn;
 -  de gemachtigde bestuurder en passagiers van een motorrijtuig waarvan u of één van de verzekerde 

gezinsleden eigenaar of houder bent of voor een vervangende auto.

2.  Dekking
2.1  Wat dekt deze verzekering 
 Wij vergoeden de schade van een verzekerde tijdens deelname aan het verkeer door een verkeersongeval als:
 - bestuurder of passagier van een motorrijtuig;
 - passagier van een tram, trein of metro;
 - fietser of passagier op een fiets;
 - voetganger.
 In de laatste twee gevallen moet in ieder geval een motorrijtuig, tram, metro of trein betrokken zijn bij het ongeval.

 Deelname aan het verkeer
 Onder deelname aan het verkeer wordt ook begrepen:
 - het in- en uitstappen van een motorrijtuig, tram, trein of metro, het op en afstappen van een fiets;
 - het kortstondig verblijf onderweg in of bij het motorrijtuig tijdens:
  -   de aanwezigheid in een tankstation voor bijvoorbeeld het tanken of vullen van de banden;
  -  het verrichten van noodreparaties;
  -  het verlenen van hulp aan weggebruikers.

  Deze verzekering biedt alleen dekking voor verkeersongevallen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de 
verzekering.

2.2. Wat is beperkt verzekerd
 a   Wanneer een verzekerde tijdens een verkeersongeval geen veiligheidsgordel om had of geen valhelm droeg 

en dit wel een wettelijke verplichting is, verminderen wij de schadevergoeding met 25%.
 b   Schade aan zaken is beperkt tot de zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde horen en die 

verzekerde bij zich had tijdens het verkeersongeval.

2.3  Dekkingsgebied
  De verzekering geldt voor de Europese landen inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en niet 

Europese landen aan de Middellandse Zee

2.4 Verzekerd bedrag
  Per verkeersongeval vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. 
  Als er meerdere verzekerden getroffen zijn en de totale schade is hoger dan het verzekerd bedrag wordt het 

verzekerde bedrag, naar verhouding van de vastgestelde schade per verzekerde, verdeeld.
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3. Regeling van de schade
3.1. Vaststellen van de vergoeding
  Wij stellen de schade vast en als dat nodig is schakelen wij een deskundige in om de omvang van de schade vast 

te stellen.
3.1.1 Personenschade
  Bij schade aan personen vergoeden wij de schade, inclusief smartengeld, volgens de normen van het burgerlijk 

recht, alsof een derde volledig voor het ongeval aansprakelijk zou zijn.
3.1.2 Schade aan zaken
  Bij schade aan zaken vergoeden wij de reparatiekosten of de vervangingswaarde als reparatie niet meer mogelijk 

is.

3.2 Voorschot
  Wanneer de omvang van de schade nog niet helemaal kan worden vastgesteld doen wij voorschotbetalingen van 

dat deel dat wel is vastgesteld.

3.3 Rechthebbenden
  Een ander dan een rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken verzekerde of diens nabestaande(n) heeft 

(hebben) geen recht op schadevergoeding.

3.4 Andere verzekeringen of vergoedingen
  Wij vergoeden geen schade als een verzekerde hiervoor rechten kan ontlenen aan een andere verzekering, een 

voorziening of op grond van een wettelijke of andere regeling, of had kunnen ontlenen als deze verzekering niet 
zou hebben bestaan. Hieronder verstaan wij niet de aansprakelijkheidsverzekering van een derde die bij het 
verkeersongeval betrokken was.

4 Wat is niet verzekerd
  Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden geldt dat ook van de verzekering is uitgesloten schade 

veroorzaakt:
 - aan het motorrijtuig, fiets of ander vervoermiddel zelf;
 - aan geld, creditcards, pinpassen of andere waardepapieren;
 - tijdens het deelnemen aan snelheidswedstrijden of -ritten;
 - tijdens het uitoefenen van een (neven)beroep of (neven)bedrijf;
 - tijdens het zakelijk gebruik of verhuur van het motorrijtuig;
 - als een verzekerde zich niet bevindt op een officiële zit- of staanplaats;
 - als de verzekerde zonder toestemming van een bevoegd persoon gebruik maakt van een motorrijtuig;
 -  terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen.  

Wij betalen wel als de verzekerde passagier bewijst dat hij dit niet wist, of had kunnen weten en hem daarom 
geen enkel verwijt kan worden gemaakt;

 -  terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcohol of een ander bedwelmend middel verkeert dat hij niet 
meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen, dan wel dit hem door de 
wet of overheid zou zijn verboden of als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.  
Wij betalen wel als de verzekerde passagier bewijst dat hij dit niet wist, of had kunnen weten en hem daarom 
geen enkel verwijt kan worden gemaakt.
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5  Begripsomschrijvingen

 Eigenaar of houder
 Degene op wiens naam het kenteken staat vermeld in het kentekenregister van de RDW.

 Schade
 Onder schade wordt verstaan:
 a   Personenschade (ook wel: lichamelijke- of letselschade): schade door letsel of aantasting van de gezondheid 

van personen door plotseling geweld van buitenaf, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, inclusief de daaruit 
voortvloeiende schade. De aard en plaats van het letsel moeten geneeskundig zijn vast te stellen.

 b   Schade aan zaken (ook wel materiële schade): schade door beschadiging of vernietiging of verloren gaan van 
zaken/spullen die behoren tot de particuliere huishouding, inclusief de daaruit voortvloeiende schade.

 
 Verkeersongeval
 Een aanrijding, blikseminslag, botsing, brand, slippen of in het water raken. 

 Vervangende auto
  Een motorrijtuig dat beschikbaar is gesteld door de garage of dealer tijdens de periode dat uw motorrijtuig wordt 

gerepareerd, gekeurd of tijdens een onderhoudsbeurt.

AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.
KvK 27085000
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