ASSURADEUREN

Aanvullende voorwaarden
Schadeverzekering voor Bestuurders 2006

Inhoudsopgave
Artikel 1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Begripsomschrijvingen
Verzekeringnemer
Verzekerde
Motorrijtuig
Schade
Gebeurtenis
Voorval
Aanrijding
Ongeval

Artikel 2.

Omschrijving van de dekking

Artikel 3.

Verzekeringsgebied

Artikel 4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Algemene uitsluitingen
Motorrijtuigen
Molest
Atoomkernreactie
Opzet
Overheidsvoorschriften
Niet verzekerde bestuurder
Rijden onder invloed
Autogordel of helm
Kostbaarheden, foto- en filmapparatuur

Artikel 5.

Samenloop van verzekeringen

Artikel 6.
6.1
6.2
6.3

Schaderegeling
Regeling van schade
Rechthebbenden
Vaststelling Vergoedingen

Artikel 7.

Naverrekening

1.3. Motorrijtuig
Een motorrijtuig als omschreven in de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)
dat door verzekerde, ten behoeve van het verrichten
van arbeid voor verzekeringnemer, wordt gebruikt.
1.4. Schade
Schade aan personen en schade aan zaken.
1.4.1. Schade aan personen
Schade voortvloeiende uit letsel of aantasting van de
gezondheid van de verzekerde, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, zoals bedoeld in de
artikelen 6:107 en 6:108 Burgerlijk Wetboek.
1.4.2. Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging, vuil worden of het
verloren gaan van zaken die bestemd zijn om op of
aan het lichaam te worden gedragen en die de
verzekerde daadwerkelijk draagt of gedurende korte
tijd heeft gedragen of aangedaan, mits niet vervoerd.
1.5. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen voortvloeiende uit een zelfde
schadeoorzaak.
1.6. Voorval
Een aanrijding of een ongeval waarbij tenminste één
motorrijtuig betrokken is.
1.7. Aanrijding
Een botsing, aan- of overrijding.
1.8. Ongeval
Een plotseling onverwacht van buiten, op het
lichaam van de verzekerde inwerkend geweld
waaruit rechtstreeks een door medisch onderzoek
vast te stellen letsel is ontstaan.

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of Pakketvoorwaarden.

Artikel 2. Omschrijving van de dekking
De verzekering geeft dekking aan de verzekerde
voor de schade die hij in de uitoefening van
werkzaamheden voor verzekeringnemer, of in
daarmee op één lijn te stellen gevallen, lijdt als
gevolg van een aanrijding of ongeval met een door
hem bestuurd motorrijtuig. De dekking wordt
gegeven tot ten hoogste het in het polisblad
genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis,
onverminderd het bepaalde in Artikel 5. Samenloop
van verzekeringen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1. Verzekeringnemer
Verzekeringnemer als werkgever van de verzekerde.
1.2. Verzekerde
De werknemer van verzekeringnemer als bestuurder
van een motorrijtuig. Met werknemer wordt
gelijkgesteld degene als bedoeld in lid 4 van
artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

-1-

ASSURADEUREN
Artikel 3. Verzekeringsgebied

4.6.3.
door een vonnis of een daartoe bevoegde instantie
de rijbevoegdheid was ontzegd; of
4.6.4.
door verzekeringnemer niet gemachtigd was gebruik
te maken van het motorrijtuig.

De verzekering is van kracht voor voorvallen die
plaats hebben gevonden in landen van de Europese
Unie.
Artikel 4. Algemene uitsluitingen

4.7. Rijden onder invloed
Niet gedekt is schade indien:

Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen
van toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart
vermeld.

4.7.1.
de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van het
ongeval of de aanrijding onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel (waaronder tevens medicijnen)
verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat
te zijn een motorrijtuig te besturen dan wel dat hem
dit door de wet of overheid van het betreffende land
is verboden.
4.7.2.
de schade mogelijk is geworden doordat een
inzittende van het motorrijtuig, niet zijnde de
bestuurder, onder invloed verkeerde van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel.
4.7.3.
Van het onder invloed zijn van alcoholhoudende
drank is, in de zin van deze polis, in ieder geval
sprake indien het bloed-alcoholgehalte ten tijde van
de schade 0,8 promille of hoger was dan wel indien
het adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger
was;

4.1. Motorrijtuigen
Niet gedekt is schade aan het motorrijtuig.
4.2. Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Voor de betekenis van de
begrippen in deze uitsluiting gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij
de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag zijn gedeponeerd onder het nummer 136/1981;
4.3. Atoomkernreactie
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.
4.4. Opzet
Niet gedekt is de schade veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van de verzekerde.

4.8. Autogordel of helm
Niet gedekt is de schade ontstaan of mogelijk
geworden door het niet dragen van een autogordel of
helm.

4.5. Overheidsvoorschriften
Niet gedekt is schade die is ontstaan of mogelijk
geworden door een bewust handelen of nalaten in
strijd met enig van overheidswege gegeven
voorschrift.

4.9. Kostbaarheden, foto- en filmapparatuur
Niet gedekt is schade aan juwelen, sieraden, foto- en
filmapparatuur alsmede geld en geldswaardige
papieren

4.6. Niet verzekerde bestuurder
Niet gedekt is schade veroorzaakt terwijl de
bestuurder van het motorrijtuig:

Uitzondering
De hiervoor onder artikel 4.5. t/m 4.8. genoemde
uitsluitingen gelden niet indien de verzekeringnemer
aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt
valt te maken. In dit geval zal de schade die de
verzekerde lijdt slechts worden vergoed voor zover
de verzekeringnemer gehouden zou zijn om die
schade aan de verzekerde te vergoeden, indien de
onderhavige verzekering niet zou bestaan.

4.6.1.
de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet
heeft bereikt; of
4.6.2.
niet in het bezit is van een in Nederland geldig, voor
het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven
rijbewijs; of
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Artikel 5. Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte
schade eveneens op (een) andere verzekering(en) is
gedekt, al dan niet van oudere datum, en/of daarop
zou zijn gedekt, indien de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige
verzekering slechts als excedent boven de dekking
die onder de andere verzekering(en) is verleend of
verleend zou zijn, indien deze onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan. Uitgesloten
blijft het eigen risico, dat krachtens deze
verzekering(en) wordt gelopen.
Artikel 6. Schaderegeling
6.1. Regeling van schade
Indien deze verzekering dekking biedt, belast de
maatschappij zich met de regeling van de schade.
6.2. Rechthebbenden
De maatschappij zal de verzekerde of zijn
nabestaanden rechtstreeks schadeloos stellen. Op
de verzekering kan geen beroep worden gedaan
door anderen dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis
betrokken verzekerde of zijn nagelaten betrekkingen.
6.3. Vaststelling vergoedingen
De bepaling van de voor vergoeding in aanmerking
komende schade, de begroting van de schade en de
aanwijzing van degenen die recht hebben op
vergoeding, zullen geschieden overeenkomstig het
Nederlands burgerlijk recht, in het bijzonder met
toepassing van de regels die gelden voor wettelijke
verplichtingen tot schadevergoeding.
Artikel 7. Naverrekening
De premie die op het polisblad staat, is slechts een
voorlopige. Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf
maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar de
maatschappij de inlichtingen te verschaffen die zij
nodig heeft om de definitieve premie vast te stellen.
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij
het recht de definitieve premie vast te stellen op
150% van de voorlopige premie over dat jaar, of
zoveel meer als de maatschappij op grond van haar
gegevens toekomt. De maatschappij is verplicht
verzekeringnemer terug te betalen als de definitieve
premie lager is; verzekeringnemer is verplicht bij te
betalen als de definitieve premie hoger is.
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