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VMQ016-04 Schadeverzekering in- en opzittenden Plus
Onzeker voorval

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel
7:925 Burgerlijk Wetboek (BW) voor zover de door verzekerde of een derde geleden
schade op vergoeding waarvan tegen de verzekeraar of een verzekerde aanspraak
wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen bij het sluiten
van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde of de derde was
ontstaan of naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige
gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de
verzekering blijft van kracht.

1 Definities
1.1 Verzekeraars
Degenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens
hem getekende aandeel.

1.2 Verzekeringnemer
Degene die deze verzekering is aangegaan met de verzekeraar en als zodanig op het
polisblad wordt vermeld.

1.3 Verzekerde(n)
Verzekerden zijn:
Categorie 1

-

-

de gemachtigde bestuurder van een in eigendom aan verzekeringnemer
toebehorend motorrijtuig (dan wel een door verzekeringnemer gehuurd, geleast
motorrijtuig);
de overige met(stilzwijgende) toestemming van verzekeringnemer zich in dit
motorrijtuig bevindende inzittenden.

Categorie 2

-

de werknemers die met toestemming of in opdracht van verzekeringnemer
dienstreizen ondernemen.

Categorie 3

-

-

de werknemer die met toestemming of in opdracht van de verzekeringnemer
dienstreizen onderneemt als niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer en hierbij al
dan niet gebruik maakt van een ongemotoriseerd vervoermiddel;
de overige met (stilzwijgende) toestemming van verzekeringnemer zich in of op het
ongemotoriseerde vervoermiddel bevindende inzittende.
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1.4 Werknemer
1.4.1 Werknemers

Alle personen die een arbeidsovereenkomst hebben met verzekeringnemer en
voorkomen in de loonadministratie van verzekeringnemer.

1.4.2 Overige verzekerden

Tevens worden als werknemer in de zin van deze verzekering beschouwd:
alle andere personen die onder toezicht en zeggenschap van verzekeringnemer
werkzaamheden verrichten, zoals: uitzendkrachten, stagiaires, vakantiekrachten,
oproepkrachten, gedetacheerden, flexwerkers, zzp’ers, pay-rollers en vrijwilligers.

1.5 Motorrijtuig
Onder een motorrijtuig wordt een motorrijtuig verstaan waarop de verzekeringsplicht
als omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) of
een vergelijkbare buitenlandse wet van toepassing is, en enig ander motorrijtuig zoals
omschreven in de wegenverkeerswet, met uitzondering van:
-

niet gekentekende motorrijtuigen, behalve fietsen met trapondersteuning;
land- of werkmaterieel.
Indien uit het polisblad blijkt dat voor de als uitzondering genoemde motorrijtuigen een
premie wordt berekend dan geldt deze uitzondering niet.

1.6 Schade aan zaken
De materiële schade door verlies of beschadiging van zaken die behoren tot de particuliere
huishouding van de verzekerde met uitzondering van motorrijtuigen, de aanhangwagen of
caravan en de accessoires hiervan, alsmede geld met inbegrip van cheques,
betaalkaarten, chipkaarten, creditcards en ander geldswaardig papier.
De dekking ten aanzien van juwelen, sierraden, foto- en filmapparatuur is beperkt tot
een bedrag van EUR 750,00 per gebeurtenis.

1.7 Schade aan personen
Onder schade aan personen wordt verstaan alle door verzekerde geleden en door
verzekerde nog te lijden schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid
van verzekerde, al dan niet de dood ten gevolge hebbende.

1.8 Ongeval
1.8.1 Ongeval

Onder een ongeval wordt verstaan een als verkeersdeelnemer overkomen ongeval waarbij
schade aan zaken en/of schade aan personen is ontstaan, zoals hierboven nader
gedefinieerd.
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1.8.2 Verkeersdeelnemer.

Een persoon wordt ook als verkeersdeelnemer beschouwd indien het ongeval hem
overkomt:
- bij het in- en/of uitstappen;
- bij het onderweg verrichten van een noodreparatie (of het bieden van hulp daarbij) aan
het motorrijtuig dat verzekerde bestuurt of van welk motorrijtuig hij inzittende is;
- wanneer hij zich in verband met de brandstofvoorziening van het motorrijtuig bevindt op
het terrein van een tankstation.

1.8.3 Privé motorrijtuigen

Schade aan het door de werknemer (of andere personen zoals omschreven in artikel 1.4)
gebruikte motorrijtuig, is uitsluitend verzekerd indien het ongeval heeft plaatsgevonden
tijdens het uitoefenen van een opdracht van de als verzekeringnemer optredende
werkgever.

1.9 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld en geeft dekking, tijdens de duur van
de verzekering en binnen de grenzen beschreven in deze polis, tenzij anders
gespecificeerd op het polisblad.

1.10 Aanvangspremie
De premie die de verzekeringnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst en in
verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd is.

1.11 Vervolgpremie
De premie die de verzekeringnemer op elke premievervaldag en bij stilzwijgende
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.

2 Algemene bepalingen
2.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, daaronder begrepen poliskosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen op de premievervaldatum.
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na
ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt de dekking
opgeschort en wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien ontstane schade.
Een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is hiervoor niet vereist.
Indien de verzekeringnemer weigert de vervolgpremie te betalen, wordt de dekking
opgeschort en wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien ontstane schade.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt de dekking
opgeschort en wordt geen dekking verleend ten aanzien van schade, die heeft
plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.
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In dit artikel kan ook de verzekeraar worden vervangen door de gevolmachtigde
tussenpersoon of niet gevolmachtigde tussenpersoon in verzekeringen.
De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. De dekking gaat weer in op de
dag na die waarop het verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen en geaccepteerd.
In geval van een reeds krachtens deze verzekering ingegane uitkering kunnen
door de verzekeraar nog verschuldigde premie en kosten in mindering worden
gebracht op de uitkering indien de verzekeringnemer niet tijdig betaalt of weigert te
betalen.
Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij
tussentijdse beëindiging de premie naar evenredigheid verminderd.
Indien de verzekeraar of de bemiddelaar maatregelen treft tot incasso van de niet
betaalde verschuldigde premie, komen alle daartoe nodige kosten voor rekening van de
verzekeringnemer.

2.2 Wijziging van premie en of voorwaarden
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde verzekeringen
en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de verzekeraar
gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerstvolgende premievervaldag te 00.00
uur.
De verzekeraar stelt verzekeringnemer tenminste twee maanden voor de
premievervaldatum schriftelijk in kennis van de wijziging. De verzekeringnemer wordt
geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de termijn in de mededeling
genoemd schriftelijk het tegendeel bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering tegen
de dag waarop de wijziging ingaat.
De mogelijkheid van opzegging geldt niet indien:
de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking
inhoudt.

-

2.3 Premie vaststelling
De gegevens om de premie te berekenen worden vijf maanden voor de
prolongatie opgevraagd.
Indien verzekeringnemer de verzochte gegevens niet verstrekt dan wordt bij verlenging
een premietoeslag van 10% berekend over de totale jaarpremie van het voorafgaande jaar,
tenzij anders overeengekomen.

2.4 Looptijd van de verzekering
De verzekering vangt aan op de datum als op het polisblad is vermeld. De verzekering
loopt vanaf voornoemde datum voor telkens een periode van twaalf maanden met
stilzwijgende verlenging.
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2.4.1 Beëindiging door verzekeringnemer

De verzekering eindigt:
door opzegging van de verzekeringnemer of de verzekeraar aan het einde van
de verzekeringsperiode, mits de opzegging tenminste twee maanden van tevoren
per aangetekend schrijven is geschied;
- door tussentijdse opzegging van de verzekeraar bij schade, mits de opzegging is
geschied per aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van tenminste twee
maanden.
-

2.4.2 Beëindiging door verzekeraar

De verzekeraar heeft het recht de verzekering terstond te beëindigen indien de
verzekeringnemer in gebreke blijft de aanvangspremie en de kosten tijdig als omschreven
in artikel 2.1 te voldoen. In dat geval is de verzekeraar verplicht de verzekeringnemer
van de beëindiging per aangetekend schrijven mededeling te doen.
In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie zal de beëindiging eerst intreden
vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar na de vervaldag schriftelijk heeft
aangemaand en betaling is uitgebleven.

2.4.3 Automatische beëindiging

De verzekering eindigt automatisch, zonder dat de verzekeraar verplicht is van deze
beëindiging de verzekeringnemer in kennis te stellen, 30 dagen te 00.00 uur na de datum,
waarop de verzekeringnemer:
- in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft verkregen,
behoudens indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie en kosten
heeft voldaan of zal voldoen;
- niet meer duurzaam in Nederland verblijft.

2.5 Termijnen
Alle vorderingen of rechten die de verzekeringnemer en/of verzekerde(n) uit hoofde van
de polis tegen de verzekeraar menen te hebben, verjaren door verloop van 36
maanden met aanvang van de dag waarop de verzekeraar bij aangetekende brief
ondubbelzinnig de aanspraak heeft afgewezen onder eveneens ondubbelzinnige
vermelding dat elke rechtsvordering door verloop van 36 maanden na de afwijzing
verjaart.
Het recht op uitkering vervalt of wordt beperkt indien niet voldaan is aan artikel 4 van deze
voorwaarden. Als de kennisgeving of mededeling meer dan 36 maanden na het ongeval
wordt gedaan is er geen recht op uitkering.

2.6 Geschillen
Indien partijen over het al dan niet bestaan van een invaliditeit en/of over de graad daarvan
niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt beslissend en voor beide partijen
bindend uitspraak gedaan door een medische commissie van drie geneesheren. Elke
partij wijst een geneesheer aan; deze benoemt in gezamenlijk overleg een
geneesheerdeskundige. Indien onenigheid bestaat over de keuze van de
derde geneesheer, wordt deze benoemd door de bevoegde rechter ten verzoeke van de
meest gerede partij. De kosten, aan de bindende uitspraak verbonden, dragen de
partijen ieder voor de helft.
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2.7 Privacyreglement
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens”) door de
verzekeraar, gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking
persoonsgegevens Financiële Instellingen (“gedragscode”).
De verzekeraar is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de
gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Deze gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het gebruik van de
diensten van de verzekeraar, waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en de
uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van
misdrijven zoals fraude, alsook om de verzekeraar toe te laten aan haar wettelijke
verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van verzekeraar, en ten behoeve
van de goede dienstverlening, kan de verzekeraar de gegevens doorgeven naar andere
vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan
onderaannemers of partners.
Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen
buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde
beschermingsniveau bieden als Nederland.
Ten aanzien van deze doorgiften, zal de verzekeraar adequate voorzorgsmaatregelen
nemen om de veiligheid van de verwerking van de gegevens in deze landen zo goed
mogelijk te verzekeren. Behoudens verzet van betrokkene, kunnen de gegevens worden
gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Overeenkomstig de Gedragscode beschikt de betrokkene over een recht op inzage
toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de
verwerking van uw gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan betrokkene de
verzekeraar schriftelijk benaderen.

2.8 Toepasselijk recht en klachten
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Geschillen welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de
verzekeraar. Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor de verzekeringnemer niet
bevredigend is, kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut financiële dienstverlening
(Kifid).
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900 355 22 48.
Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, of de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan de verzekeringnemer het
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Hierop is het Nederlandse recht van
toepassing.
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3 Omschrijving van de dekking
3.1 Omvang van de dekking
De verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die een verzekerde lijdt als
gevolg van een in artikel 1.8.1 omschreven ongeval tijdens de looptijd van de polis tot
het maximum verzekerde bedrag op het polisblad vermeld voor alle verzekerden samen.
Onder schade wordt verstaan:
- de schade aan personen zoals omschreven in artikel 1.7;
- de schade als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (smartengeld)
en de kosten omschreven in artikel 6:96 lid 2 en artikel 6:107 van het Burgerlijk
Wetboek;
- het de schade door het derven van levensonderhoud op de voet van artikel 6:108 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek van de personen genoemd in dat artikel;
- de begrafeniskosten tot een bedrag van maximaal EUR 7.500,00; - de schade aan zaken zoals omschreven in artikel 1.6 ten gevolge van het ongeval.

3.2 SVI Plus dekking
3.2.1 Extra dekkingen bij een ongeval

a) Indien het een motorrijtuig betreft als omschreven in artikel 1.8.3 en het cascorisico
niet elders is verzekerd, biedt deze polis een dekking tot een maximum van EUR
50.000,00 per gebeurtenis voor schade aan het motorrijtuig;
b) Indien een schade aan of door het motorrijtuig onder een elders lopende verzekering
is gedekt wordt onder onderhavige verzekering het eigen risico vergoed;
c) Het verlies van bonus/malus c.q. no-claim wordt tot een maximum van drie jaar
vergoed;
d) Voor de verzekerden van artikel 1.3 categorie 2 en 3 geldt dat het woon/werkverkeer
is verzekerd. Onder woon/werkverkeer wordt verstaan de meest gangbare route van
het woonhuis naar het werkadres van verzekeringnemer en vice versa, tenzij door
omstandigheden een andere route zonder onderbreking wordt gereden. Deze
dekking geldt niet voor zzp’ers.

De schade aan het motorrijtuig dient in bovengenoemde gevallen minimaal EUR 500,00
per gebeurtenis te bedragen.
3.2.2 Vangnetdekking

Naast de hiervoor omschreven dekking biedt de verzekering dekking voor de wettelijke
aansprakelijkheid van verzekeringnemer - in zijn hoedanigheid van werkgever- voor
schade van verzekerden die bij de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval
betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen.
Dit voor zover niet elders gedekt onder deze voorwaarden en ten hoogste tot het op het
polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis dan wel de in de polisvoorwaarden genoemde
maxima per gebeurtenis.
Op deze vangnetdekking kan alleen een beroep worden gedaan door de verzekeringnemer
en slechts voor zover geen andere verzekeringsdekking of voorziening bestaat.

3.3 Andere verzekeringen
Aan deze verzekering kan geen recht op schadevergoeding worden ontleend indien de
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schade is gedekt onder een andere verzekering dan wel, onder welke titel dan ook,
vergoeding verkregen kan worden vanuit een andere voorziening.
Indien de verzekeraar van die andere verzekering, dan wel de instantie die belast is met de
andere voorziening, staande houdt dat zijn polis geen dekking behoeft te bieden, dan wel
dat de instantie belast met het uitvoeren van die andere voorziening aangeeft dat er geen
recht bestaat op een vergoeding, zal de onderhavige verzekeraar dekking verlenen op
basis van een renteloze lening, onder overdracht van de vordering van de verzekerde op
de andere verzekering/voorziening.
Het terugbetalen van de lening zal afhangen van en slechts geschieden tot het bedrag dat
verhaald wordt op de andere verzekering of voorziening.

3.4 Verpanding
De uitkeringsrechten van verzekerden zijn niet vatbaar voor verpanding anders dan
door de uitkeringsgerechtigde verzekerde zelf.

4 Verplichtingen bij een ongeval
4.1 Melding van schade
Verzekeringnemer respectievelijk verzekerde is naar redelijkheid en billijkheid verplicht
met bekwame spoed de verzekeraar kennis te geven van ieder voorval waaruit voor
de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan.

4.2 Medewerking aan herstel
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht ingeval van een ongeval al het mogelijke
te doen om herstel van de verzekerde te bevorderen. Zij dienen - indien nodig - ervoor
zorg te dragen dat de verzekerde zich direct onder behandeling van een arts laat
stellen en zorg te dragen dat de verzekerde de vereiste opvolging geeft aan de hem
ofhaar
voorgeschreven behandeling.

4.3 Medewerking aan informatie
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn alle door of
namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen over ongeval en ongevalsgevolgen te
verstrekken en mee te werken aan elk onderzoek naar het ongeval en de
ongevalsgevolgen dat door of namens de verzekeraar wordt ingesteld.

4.4 Sanctie bij niet nakoming
Indien verzekerde een of meer van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, dan
vervalt de aanspraak op vergoeding onder deze verzekering, indien de verzekeraar kan
aantonen dat zij daardoor in een redelijk belang is geschaad.
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5 Uitsluitingen
In de volgende gevallen is dekking van de verzekering uitgesloten.

5.1 Opzet
De verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt met opzet, bewuste
roekeloosheid of goedvinden van een verzekerde.

5.2 Diefstal
De verzekering geeft geen dekking aan hen, die zich door diefstal of geweldpleging de
macht over het motorrijtuig hebben verschaft en aan hen die, dit wetende, het
motorrijtuig zonder geldige redenen gebruiken.

5.3 Atoomkernreacties
Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

5.4 Molest
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt of ontstaan uit molest.

5.5 Wedstrijden
Deze verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt tijdens de
voorbereiding tot of door deelneming aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsritten en wedstrijden.
Dit met uitzondering van regelmatigheids- of behendigheidsritten die geheel binnen
Nederland worden gehouden.

5.6 Inbeslagname
Deze verzekering geeft geen dekking voor een ongeval dat veroorzaakt gedurende de
tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen door of wordt gebruikt krachtens besluit van
een Nederlandse of vreemde mogendheid.

5.7 Waagstuk
Deze verzekering geeft geen dekking ingeval van een waagstuk, waarbij het leven
bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van dit waagstuk
redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van
verzekerde zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden.

5.8 Misdrijf
Deze verzekering geeft geen dekking Indien het ongeval is veroorzaakt of ontstaan
door het opzettelijk plegen of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
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5.9 Ander gebruik
Deze verzekering geeft geen dekking tijdens het gebruik van het motorrijtuig in geval van:
verhuur;
les- en examen rijden;
vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet begrepen vervoer van
personen tegen kostprijs of op basis van wederkerigheid;
- leasing.
Ten aanzien van verhuur en leasing is deze uitsluiting bedoeld voor bedrijven die verhuur
en het leasen als bedrijf uitoefenen. Een gebruiker van een huurauto of leaseauto valt hier
dus niet onder.

5.10 Niet verzekerde bestuurder
Deze verzekering geeft geen dekking voor een gebeurtenis of een ongeval, indien de
bestuurder:
- onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken, en/of bedwelmende,
opwekkende of kalmerende middelen verkeerde, dat hij/zij niet in staat kon worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
Van onder invloed van alcohol is sprake als het bloedalcoholgehalte ten tijde van het
ongeval 0,5‰ hoger was of indien het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger
was;
- niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of bedienen;
- niet in het bezit van een geldig en voor het besturen van het bedoelde motorrijtuig
voorgeschreven rijbewijs;
- geen uitvoering heeft gegeven aan een op het rijbewijs gestelde aantekening;
- weigert mee te werken aan een ademtest, urine- of bloedproef of soortgelijk
onderzoek, dan wel zich hieraan onttrekt.

5.11 Niet toegestane zitplaats
Deze verzekering geeft geen dekking voor een ongeval ten aanzien van verzekerden
die buiten de cabine of niet op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

5.12 Niet verzekerde motorrijtuigen
Niet onder de dekking van deze verzekering vallen:
- motorrijtuigen, die verzekeringnemer in huurkoop heeft verkocht;
- motorrijtuigen waarop een bedrijfsvergunning voor vervoer van personen en/of zaken
tegen betaling is afgegeven.
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