Voorwaarden Rubriek Schadeverzekering
voor Inzittenden (2100-E)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn naast de algemene rubrieksvoorwaarden automobielverzekering tevens de algemene
voorwaarden van het verzekeringspakket van toepassing.

B

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het polisblad is
vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
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Artikel 1
Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt verstaan onder:
A Verzekerde
Ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde
zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt;
B Verkeersongeval
Een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is
betrokken;
C Schade
1. schade aan personen: schade voortvloeiende uit letsel of
aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al dan
niet de dood ten gevolge hebbend;
2. schade aan zaken: schade, voortvloeiende uit beschadiging
of vernietiging van zich in en/of op het motorrijtuig bevindende
zaken, voor zover deze niet tot de standaarduitrusting, accessoires en/of bijzondere constructies van het motorrijtuig dan
wel enige handelsvoorraad behoren.

Artikel 2
Omvang van de dekking

Verzekerd is, tot maximaal het op het polisblad verzekerde bedrag
per gebeurtenis, de schade die verzekerden lijden als gevolg van
een verkeersongeval.

Artikel 3
Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden automobielverzekering en art. 3 van de Algemene
voorwaarden van het verzekeringspakket is voorts van de verzekering uitgesloten:
A Onbevoegd besturen motorrijtuig
1. de schade veroorzaakt terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht
moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen;
2. de schade veroorzaakt terwijl de bestuurder het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende
drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te
zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed,
dan wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn
geweest dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde
lucht (ugl);
3. de schade veroorzaakt terwijl de bestuurder bij verdenking
dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 8 van de Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een
bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling
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van het in art. 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik;
Geld en geldswaardig papier
De schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van geld,
geldswaardig papier, (betaal-/euro-) cheques en/of girobetaalkaarten met eventuele bijbehorende passen, chipknips,
creditcards van bank- of andere instellingen.

Artikel 4
Regeling van de schade

Vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde als gevolg van een verkeersongeval
gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de omvang van de vergoeding en van degenen die recht hebben
op vergoeding, het bepaalde in art. 6:107 en 6:108 van het
Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig worden toegepast.
B Veiligheidsgordels
Wanneer een verzekerde ten tijde van een ongeval geen veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege verplicht
was, wordt de schadevergoeding verminderd met 25%.
C Sieraden, foto-, film-, video- en computerapparatuur
Sieraden, foto-, film-, video- en computerapparatuur zijn
slechts verzekerd tot een maximum van € 2.300,- per verzekerde.
D Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden gedaan door de rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken
benadeelde natuurlijke personen en hun nagelaten betrekkingen.
E Overschrijding verzekerd bedrag
1. Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag overtreft, zal dit bedrag
naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld.
2. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de totale waarde daarvan, met inachtneming
van andere uitkeringen, hoger dan het op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag of het op grond van het onder
E.1. van dit artikel bepaalde evenredig verminderde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen
naar evenredigheid verminderd.
F Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor de onder deze rubriek gedekte schade, dan zal de betaling - voor
zover vorderbaar onder de aansprakelijkheidsverzekering
- geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de Rubriek
Aansprake-lijkheidsverzekering.
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