
BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHADEVERZEKERING VOOR IN-/OPZITTENDEN (SVI)rubriek E (3)

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in samenhang met de
Algemene Voorwaarden van de Pakketverzekering Motorrijtuigen, die
gelden voor het op het polisblad omschreven motorrijtuig, waarop deze
SVI eveneens betrekking heeft.
Het bepaalde in de Algemene Voorwaarden blijft onverminderd van
kracht, tenzij in deze Bijzondere Voorwaarden daarvan nadrukkelijk
wordt afgeweken.

Artikel 1 - Verzekerden

Als verzekerden worden beschouwd degenen die zich met toestemming
van verzekeringnemer in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel 

- bezig zijn in/uit, dan wel op/af het motorrijtuig te stappen;

- uit-/afgestapt zijn om langs de weg een noodreparatie aan het motor-
rijtuig te verrichten of daarbij behulpzaam zijn;

- uit-/afgestapt zijn en zich in de onmiddellijke nabijheid daarvan
bevinden in verband met het tanken van brandstof of het schoon-
maken van de ruiten, koplampen e.d. van het motorrijtuig.

Artikel 2 - Omvang van de dekking

De verzekering dekt, voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het
op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis, schade ten
gevolge van een verkeersongeval, waarbij sprake is van

a. lichamelijk letsel, al dan niet de dood van verzekerde(n) ten gevolge
hebbend;

b. beschadiging of vernietiging van met het motorrijtuig meegevoerde
zaken, die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerde(n).

Artikel 3 - Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen vermeld in Artikel 3 van de Algemene Voor-
waarden (Pakketverzekering Motorrijtuigen) - behalve het bepaalde in
sub f en g - zal geen uitkering worden verleend

a. voor schade ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig
zodanig onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen
of een bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden
geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. Van het niet in
staat worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen - in
de hiervoor bedoelde zin - is in ieder geval sprake indien het bloed-
alcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de schadegebeurtenis
0,5‰ of hoger was dan wel indien het adem-alcoholgehalte 220 ug/l
of hoger was of als de bestuurder een, door de politie opgedragen,
ademtest of een urine- of bloedproef weigert. Indien echter sinds de
datum waarop aan de betrokken bestuurder voor de eerste maal een
rijbewijs is afgegeven nog geen 5 jaren zijn verstreken en de eerste
afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden,
is van het niet in staat worden geacht het motorrijtuig naar behoren
te besturen - in de hiervoor bedoelde zin - in ieder geval sprake
indien het bloed-alcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de
schadegebeurtenis 0,2‰ of hoger was dan wel indien het adem-
alcoholgehalte 88 ug/l of hoger was of als de bestuurder een, door
de politie opgedragen, ademtest of een urine- of bloedproef weigert.
Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde, die aantoont dat de
daarin bedoelde omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn
wil heeft voorgedaan en dat hem ter zake die omstandigheid 
redelijkerwijs geen verwijt treft;

b. indien er sprake is van verlies of diefstal van zaken;

c. voor geld en geldswaardig papier;

d. voor schade aan het motorrijtuig zelf en de daarbij behorende 
accessoires en bijzondere constructies;

e. ongevalsletsels die zijn ontstaan of verergerd doordat verzekerde ten
tijde van het ongeval niet een goed passende, door middel van een
sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd bevestigde en wettelijk
goedgekeurde valhelm droeg.

Artikel 4 - Verplichtingen bij schade

1. Zodra een verzekerde op de hoogte is, of behoort te zijn van een
schadegebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot
uitkering kan leiden, is hij verplicht

a. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is die gebeurtenis aan de
maatschappij te melden;

b. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te verstrekken
en stukken aan haar door te zenden;

c. desgevraagd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring
omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen.
De door verzekerde verstrekte of te verstrekken opgaven, mondeling
dan wel schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van
de schade en het recht op uitkering;

d. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden; 

e. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van de
maatschappij of de door haar gemachtigden stipt op te volgen; 

f. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig mogelijk
de politie in te lichten;

g. alle relevante gegevens met betrekking tot andere verzekeringen
op de omschreven zaken of onderdelen daarvan of op enig ander
door deze verzekering gedekt belang, aan de maatschappij op te
geven.

2. De verzekering geeft geen dekking, als de verzekerde een van deze
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de
maatschappij heeft geschaad.

Artikel 5 – Schadevaststelling / Beperking van de uitkeringen

1. De hoogte van de schadevergoeding waarop de verzekerde uit hoofde
van deze verzekering aanspraak kan maken, wordt vastgesteld over-
eenkomstig de daartoe strekkende bepalingen in afdeling 6.1.10 van
het Burgerlijk Wetboek.
Als rechthebbenden krachtens deze verzekering gelden nooit anderen
dan de rechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken verzekerden 
- voor zover deze natuurlijke personen zijn - of hun nagelaten betrekkingen.

2 Met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal de
maatschappij de krachtens deze polis verschuldigde uitkering met
25% verlagen, als de verzekerde op het moment van het ontstaan
van het ongeval niet de voor hem beschikbare veiligheidsgordel
droeg en, bij verzekerden die jonger zijn dan 18 jaren en met een
lengte van minder van 1 meter en 35 centimeter, geen gebruik
maken van een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem.

3. Als de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding
krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen
uit anderen hoofde, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan
op deze verzekering.
Kan verzekerde daarentegen, wegens aansprakelijkheid van een
ander, rechten ontlenen aan een WAM-polis, dan kan hij wel een
beroep doen op deze verzekering. Wanneer die aansprakelijkheid ligt
bij de bestuurder of een passagier van het op deze polis verzekerde
motorrijtuig, zal de schadevergoeding uitsluitend plaatsvinden op
grond van rubriek A (Aansprakelijkheidsverzekering) van de onder-
havige pakketverzekering motorrijtuigen en kan dus geen aanspraak
worden gemaakt op een schade-uitkering uit hoofde van deze
rubriek. 

4. Wanneer het totaal van de door verzekerden geleden schade het 
verzekerd bedrag overschrijdt, zal dit bedrag naar evenredigheid van
de door ieder geleden schade worden verdeeld.
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