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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar 
op het polisblad wordt verwezen en gelden in aanvulling op de 
verzekeringsvoorwaarden voor de verzekering van het op het 
polisblad omschreven motorrijtuig.  
 
Svi 1     Begrippen 
1.1 Verzekerden 
Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer 
bevinden op de zitplaatsen van het motorrijtuig voor zover dit 
daartoe volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht, 
te weten: 

a. de bestuurder; 
b. de passagiers; 
c. de bestuurder en passagier(s) indien zij onderweg aan het 
 motorrijtuig, waarmee zij worden vervoerd noodreparatie  
 verrichten of daarbij behulpzaam zijn, het betreffende voertuig  
 vullen met brandstof of de ruiten van het voertuig  
 schoonmaken. 

1.2 Passagiers 
Degenen die door het motorrijtuig worden vervoerd, dan wel in- of 
uitstappen, doch zonder het motorrijtuig zelf te besturen. 
1.3   Bestuurder 
Degenen die het motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt, dan wel in-, of 
uitstapt. 
1.4 Dagwaarde 
Het bedrag dat nodig is om een zaak te kunnen vervangen door 
een vergelijkbaar exemplaar van dezelfde soort, kwaliteit, staat van 
onderhoud en ouderdom. Dit bedrag wordt vastgesteld door een 
deskundige die door de verzekeraar is benoemd 
1.5 Ongeval 
Een gebeurtenis die verband houdt met de deelname van 
verzekerde aan het verkeer met het motorrijtuig en die medisch 
aantoonbaar leidt tot lichamelijk letsel en/of de dood als gevolg van 
een van buiten komende, plotselinge, onvrijwillige, gewelddadige 
inwerking op het lichaam van een verzekerde. 
Met een ongeval worden gelijkgesteld: 

a. verbranding, bevriezing, blikseminslag, elektrische ontlading, 
 zonnesteek; 
b. verdrinking, verstikking, binnenkrijgen van ziektekiemen door  

onvrijwillige val in water of in enige andere vloeibare of vaste 
stof; 

c. uitputting, verhongering of verdorsting als gevolg van 
 onvrijwillige afzondering van de buitenwereld; 
d. wondinfectie en bloedvergiftiging rechtstreeks verband 
 houdend met een ongeval; 
e. verergering of complicaties van ongevalsletsel als  

rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of medische 
behandeling; 

f. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van giftige  
gassen/ dampen van vaste of vloeibare stoffen (niet zijnde 
virussen of bacteriële ziektekiemen). 

 
Svi 2     Omvang van de dekking 
2.1  Schadedekking 
De verzekering dekt tot ten hoogste het op het polisblad genoemde 
verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen 
de schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van een 
ongeval: 

a. ten gevolge van letsel of aantasting van de gezondheid van  
 verzekerde(n), al dan niet de dood ten gevolge hebbend; 
b. ten gevolge van beschadiging of verlies van zaken 

toebehorende aan verzekerde(n) en die met het verzekerde 
motorrijtuig worden vervoerd, anders dan door diefstal en 
vermissing, alsmede door de verzekerde(n) tijdens het 
ongeval gedragen kleding; 

c. bestaande uit derving van levensonderhoud van  
nabestaanden als omschreven in artikel 6:108 lid 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

d. immateriële schade (smartengeld). Schade als omschreven in 
 artikel 6.106 lid1 sub b van het Burgerlijk Wetboek. 

In afwijking van het voorgaande wordt geen vergoeding 
verleend voor: 

 
1. de kosten als omschreven in artikel 6: 96 lid 2 

    Burgerlijk Wetboek; 
2. de kosten door een derde gemaakt, zoals  

    omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. 
Wel worden vergoed de kosten die met toestemming of in  
opdracht van de verzekeraar worden gemaakt. 

e.   begrafeniskosten tot maximaal € 15.000,- per inzittende. 
2.2 Samenloop 
Indien aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade  
op grond van enige verzekering, wet of voorziening, dan loopt deze   
dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de  
andere verzekering, wet of voorziening is verleend, of verleend zou  
zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan. 
2.3 Einde van de dekking 
Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens  
algemene titel, gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing  
van de motorrijtuigen, tot dan eigendom van: 

a. de verzekeringnemer; 
b. de levenspartner van de verzekeringnemer, aan anderen dan  
 de genoemde verzekerden, eindigt terstond de dekking. 

 
Svi 3     Uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Voorwaarden 
Particulier en de Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigen is van de  
verzekering uitgesloten de schade:  
3.1 overkomen aan de passagiers die zich niet op wettelijk 

toegestane zitplaatsen bevinden; 
3.2 ontstaan door het niet dragen van de voorgeschreven 

veiligheidsgordel(s); 
3.3 aan zaken, die tot enige handelsvoorraad of tot de uitrusting 

dan wel tot de losse en vaste accessoires van het motorrijtuig 
behoren; 

3.4 betrekking hebbende op geld, onbewerkte edele metalen, 
ongezette edelstenen, papieren van waarde, 
monstercollecties, kunstvoorwerpen en zaken met 
zeldzaamheidswaarde; 

3.5 aan lading; 
3.6 aan een aanhangwagen of caravan en de daarmee 

vervoerde zaken. 
 
Svi 4     Verplichtingen bij schade 
4.1 Verplichtingen van de verzekerde 
De verzekerde is verplicht, onverminderd het bepaalde in de 
Algemene Voorwaarden Particulier, in geval van een schade: 

a. de verzekeraar direct in kennis te stellen van zijn geheel of  
 gedeeltelijk herstel; 
b. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de  

vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang 
zijn; 

c. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te  
 winnen. 

4.2     Verplichtingen van de erfgenamen 
De wettige erfgenamen zijn verplicht in geval van een schade: 

a. waardoor direct levensgevaar voor de verzekerde bestaat,  
 direct mededeling aan de verzekeraar te doen; 
b. waardoor de verzekerde is overleden, zo spoedig mogelijk dit  

te melden bij de verzekeraar doch minimaal 48 uur voor de 
begrafenis of crematie; 

c. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te  
 winnen. 

Indien de in dit artikel onder lid 1 en lid 2 genoemde 
verplichting(en) niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op 
uitkering. 
 
Svi 5     Regeling van de schade 
5.1 
De bepaling van de omvang van de schade en, bij overlijden van 
een verzekerde, de aanwijzing van degenen die recht hebben op 
vergoeding zal geschieden volgens de in het Burgerlijk Recht ten 
aanzien van de onrechtmatige daad geldende regels. 
5.2 
In geval van beschadiging van zaken van de verzekerde als 
bedoeld in artikel Svi 2.1 lid b wordt door de verzekeraar vergoed 
de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de 
dagwaarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade en de 
waarde van de restanten. Zijn de reparatiekosten hoger of is 
sprake van verlies van zaken, dan wordt het verschil vergoed. 
 
 
 


