Specifieke Verzekeringsvoorwaarden
Schade Verzekering In-/Opzittenden (SVSVI-2012)
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de ABN AMRO
BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen
één geheel. Staat er in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden iets
wat niet klopt met de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden die u
nu leest? Dan geldt wat er staat in de Specifieke
Verzekeringsvoorwaarden.
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2.1.2 Schadevergoeding bij schade aan persoonlijke zaken

Bij schade aan persoonlijke zaken betalen wij de reparatiekosten. Is
reparatie redelijkerwijs niet mogelijk? Of zijn de reparatiekosten
hoger dan de waarde van de beschadigde zaken op het moment van
het verkeersongeval? Dan betalen wij aan u het verschil tussen de
dagwaarde en de eventuele restwaarde.
2.2 Wat gebeurt er als het schadebedrag hoger is dan het
verzekerde bedrag
2.2.1 Maximale uitkering per verkeersongeval

De maximale uitkering is gelijk aan het verzekerde bedrag
genoemd op het polisblad. Dit bedrag geldt voor alle verzekerden
samen.

Artikel 1 Waarvoor is deze verzekering
1.1 Welke schade is verzekerd

2.2.2 Overschrijding schadebedrag bij meerdere begunstigden

Deze verzekering betaalt de schade aan persoonlijke zaken en
schade aan personen bij overlijden of verwonding. Het gaat om de
schade die de bestuurder en/of passagiers lijden als gevolg van een
verkeersongeval met het motorvoertuig dat op het polisblad staat.
1.2 Waar geldt de verzekering

Zijn er meerdere begunstigden die aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen? En is het schadebedrag hoger dan het verzekerde
bedrag? Dan krijgen alle begunstigden een deel van het verzekerde
bedrag. De hoogte van dat bedrag kan per persoon verschillen. Het
verzekerde bedrag wordt verdeeld naar verhouding van de geleden
schade.

De verzekering geldt in het land of de landen, of het werelddeel dat
op het polisblad staat.

2.2.3 Overschrijding schadebedrag bij periodieke uitkeringen

1.3 Wanneer is uw schade verzekerd

De verzekerde(n) hebben recht op vergoeding van schade door een
verkeersongeval met het motorvoertuig dat op de polis staat. Het
ongeval moet u en de andere verzekerden zijn overkomen als
opzittende, bestuurder of passagier van het motorvoertuig, of:
1 bij het in-, uit-, af- of opstappen;
2 bij het tanken;
3 bij een noodreparatie onderweg en bij andere handelingen die op
dat moment nodig zijn om weer veilig verder te kunnen rijden;
4 bij hulpverlening onderweg aan andere weggebruikers die in
moeilijkheden zijn geraakt.
1.4 Wanneer betalen wij de schade niet

Indien, in het geval dat deze verzekering niet zou bestaan,
aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een uitkering op grond
van een andere verzekering dan wel op grond van de wet of een
andere voorziening, dan is deze verzekering pas in de laatste plaats
geldig en van toepassing. In dat geval zal enkel en alleen die
schade worden betaald die op grond van de elders lopende
verzekering niet zou worden betaald.
Artikel 2 Wat betalen wij aan u
2.1 Hoe bepalen we de schadevergoeding
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2.1.1 Schadevergoeding bij overlijden en verwonding

Overlijdt een verzekerde of raakt die gewond? Dan krijgt de
verzekerde een schadevergoeding. De hoogte daarvan wordt
bepaald volgens de regels van het Nederlands recht. Hierbij gelden
dezelfde normen als in het geval waarin u of een andere verzekerde
recht heeft op schadevergoeding van degene die voor het
verkeersongeval aansprakelijk zou zijn.
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Wordt de schade niet in een keer betaald? Maar bijvoorbeeld per
maand? Dan noemen we dat periodieke uitkeringen. Is het
totaalbedrag van deze periodieke uitkeringen hoger dan het
verzekerde bedrag? Dan verminderen we de duur of de hoogte van
de uitkeringen.
Artikel 3 Wanneer betalen wij de schade niet
3.1 Specifieke uitsluitingen

In de volgende situaties betalen wij niet:
3.1.1 Ongeldig rijbewijs

Wij betalen niet als de feitelijk bestuurder van het motorvoertuig:
- niet in bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
- een rijverbod is opgelegd;
- niet heeft voldaan aan de bijzondere bepalingen, die op zijn
rijbewijs vermeld staan.
3.1.2 Bedwelmende en/of stimulerende middelen

Was de bestuurder van het motorvoertuig toen het ongeval
gebeurde onder invloed van:
- alcoholhoudende drank;
- een bedwelmend middel;
- of een opwekkend middel.
En was daardoor het besturen van het motorvoertuig bij wet of
overheid niet toegestaan? Dan betalen wij niet.
3.1.3 Snelheidsritten

Schade die ontstaat tijdens het deelnemen aan
snelheidswedstrijden, snelheidsproeven of snelheidsritten, betalen
wij niet. Uitzondering hierop zijn de zogeheten toertochten en
puzzelritten die:
- geheel binnen Nederland plaatsvinden;
- niet langer dan 24 uur duren;

- waarbij het snelheidselement geen onderdeel is.
3.1.4 Ander gebruik van het motorvoertuig

Is de schade ontstaan terwijl het motorvoertuig:
- is verhuurd;
- wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling;
- of voor andere doeleinden wordt gebruikt dan aan de verzekeraar
is opgegeven?
Dan betalen wij niet.

4.2 Begunstigden

De begunstigden zijn de verzekerden die recht hebben op
schadevergoeding. In het geval van overlijden zijn dit de wettige
nabestaanden van de verzekerden. Een begunstigde is altijd een
particulier persoon en geen bedrijf.
4.3 Verkeersongeval

Een verkeersongeval is een botsing, aan- of overrijding waarbij het
motorvoertuig dat op de polis staat, is betrokken.

3.1.5 Inbeslagname van het motorvoertuig

4.4 Motorvoertuig en Schadeverzekering In-, Opzittenden

Is het motorvoertuig in beslag genomen of wordt deze gevorderd
door een overheidinstantie? Dan betalen wij niet.

Het motorvoertuig waar we in deze voorwaarden over spreken, is
het voertuig welke op de polis is vermeld. Op deze polis wordt
tevens vermeld dat de module Schadeverzekering In-, Opzittenden
bij het betreffende motorvoertuig is meeverzekerd.

3.1.6 Schade aan het motorvoertuig

Schade aan of door verlies van het verzekerde motorvoertuig,
aan¬hanger/oplegger, de accessoires en de daarbij behorende
onderdelen betalen wij niet.
3.1.7 Eigen schuld bij het niet-gebruiken van veiligheidsgordels

Zijn de veiligheidsgordels niet gebruikt? En heeft dat aantoonbaar
bijgedragen aan het ontstaan van de schade? Wij betalen minder als
de eigen schuld groter is.

4.5 Schade aan personen bij overlijden en verwonding

Raakt de verzekerde gewond of overlijdt de verzekerde? Dan heeft
dit vaak financiële gevolgen. Deze gevolgen vloeien voort uit letsel
of aantasting van de gezondheid van de verzekerde. Dit kan ook het
overlijden van de verzekerde zijn. Dit noemen we schade aan
personen.
4.6 Schade aan persoonlijke zaken

3.1.8 Niet dragen van een valhelm motorfiets

Als een verzekerde door een ongeval overlijdt of blijvend invalide
wordt terwijl die verzekerde op het moment van het ongeval
verplicht was om een valhelm te dragen. Dan betalen wij niet.

Het gaat hier om schade aan spullen die toebehoren aan de
particuliere huishouding van de verzekerden. Dus niet om spullen
die een verzekerde van iemand heeft geleend, in bruikleen heeft of
toebehoren aan een bedrijf. Deze spullen moeten zich in en/of op
het motorvoertuig bevinden.

3.1.9 Geld/geldswaardig papier

Er geldt een maximum vergoeding van € 500,- per gebeurtenis voor
alle verzekerden samen voor schade aan of verlies van geld en
geldswaardig papier.
Artikel 4 Begrippenlijst
4.1 Verzekerde(n)

De verzekerden zijn de personen die zich als bestuurder of
passagier met toestemming van de verzekeringnemer in of op het
motorvoertuig bevinden of daar in-, uit-, af-, of opstappen. Het
aantal verzekerden kan niet hoger zijn dan het aantal zitplaatsen dat
het motorvoertuig volgens de wet heeft.
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4.7 Geld en geldswaardig papier
4.7.1 Geld

Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten zowel in
Nederlandse of buitenlandse valuta, te gebruiken als wettig
betaalmiddel.
4.7.2 Geldswaardig papier

Onder geldswaardig papier wordt verstaan: papier dat een waarde
in geld of een zekere geldsom vertegenwoordigt zoals cheques,
betaalpas¬sen, creditcards, effecten en wissels.

