
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekerden

Verzekerden zijn de bestuurder en inzittenden die met toestemming

van een tot het verlenen daarvan bevoegde persoon

- zich bevinden in de daarvoor bestemde ruimte van het motorrijtuig;

- daarin of daaruit stappen;

- gedurende de rit aan dat motorrijtuig een noodreparatie verrichten of

daarbij aanwezig zijn, dan wel andere handelingen of controles aan

dat motorrijtuig verrichten, respectievelijk buiten dat motorrijtuig bij

een verkeersongeluk eerste hulp verlenen.

1.2 Verkeersongeval

Onder verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding,

brand, blikseminslag, van de weg of te water geraken, waarbij een

plotseling onverwacht van buitenaf, op het lichaam van de verzekerden

inwerkend geweld wordt uitgeoefend en waaruit een medisch vast te

stellen letsel, al dan niet de dood tengevolge hebbend, is ontstaan.

1.3 Schade aan zaken

Onder schade aan zaken wordt verstaan beschadiging of vernietiging

van zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de

verzekerden.

Artikel 2 Omvang van de dekking

2.1 Verzekerd bedrag

Indien een verzekerde een verkeersongeval overkomt, vergoedt de

maatschappij de hierdoor ontstane schade en wel voor alle

verzekerden te zamen tot ten hoogste het daarvoor op het polisblad

vermelde bedrag.

2.2 Aansprakelijkheidsverzekering

Indien een beroep kan worden gedaan op de dekking van de

Bijzondere voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering zal

vergoeding van de schade uitsluitend geschieden krachtens die

voorwaarden.

Artikel 3 Vaststelling van schade en schaderegeling

3.1 Schade aan zaken

In geval van schade aan zaken zal de vaststelling van de omvang van

de vergoeding plaatsvinden op basis van de reparatiekosten tot

maximaal het verschil in waarde van de zaak direct voor en na de

beschadiging. Zijn de reparatiekosten hoger dan dit verschil of kan de

zaak niet worden gerepareerd dan vergoedt de maatschappij de

waarde van de zaak onmiddellijk voor het verkeersongeval onder aftrek

van de waarde van de restanten.

3.2 Schade bij letsel of overlijden

In geval van schade aan personen zal de vaststelling van de omvang

van de vergoeding en van degenen die recht hebben op vergoeding,

plaatsvinden met inachtneming van de betreffende artikelen van het

Burgerlijk Wetboek.

3.3 Overschrijding verzekerde bedragen

Indien meer personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen

en hun schade in totaal het verzekerde bedrag overtreft, zal dit naar

evenredigheid van hun schade worden verdeeld.

Bestaat de vergoeding van schade in periodieke uitkeringen en is de

waarde daarvan, met inachtneming van andere uitkeringen, hoger dan

het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die

uitkering naar evenredigheid verminderd.

Indien de schade het verzekerde bedrag overtreft en sprake is van

burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een derde, gaat de vordering

van de verzekerde(n) voor dat meerdere op de aansprakelijke partij

voor op de regresvordering van de maatschappij.

3.4 Rechthebbenden

Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden gedaan door

rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken benadeelde natuurlijke

personen of hun nagelaten betrekkingen.

3.5 Veiligheidsgordels

Indien de schade aan personen is ontstaan terwijl de verzekerde - in

strijd met de wettelijke verplichting - geen veiligheidsgordel droeg,

wordt de schadevergoeding bij letsel of overlijden verminderd met

25%, tenzij wordt aangetoond dat het niet dragen van de gordel geen

invloed heeft gehad op de omvang van de schade.

3.6 Andere verzekeringen/voorzieningen

Indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding

krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen

uit andere hoofde, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op

deze verzekering. Uitgezonderd hiervan zijn vergoedingen uit hoofde

van een ongevallen inzittendenverzekering.

Artikel 4 Uitsluitingen

Onverminderd de gemeenschappelijke uitsluitingen genoemd in de Algemene

voorwaarden, kunnen geen rechten aan deze verzekering worden ontleend,

indien:

Alcohol

een of meer van de verzekerden onder zodanige invloed van

alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel

verkeerde(n), dat mede daardoor het verkeersongeval mogelijk is geworden.

Motorrijtuigen, geld e.d.

het betreft schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans en de

accessoires daarvan, alsmede geld, girobetaalkaarten en bankcheques en

ander geldswaardig papier.
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Allianz Nederland Schadeverzekering

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in samenhang met de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op 

het polisblad omschreven motorrijtuig.


