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Op deze Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering In- en
Opzittenden (SVI) zijn ook de Algemene Voorwaarden Goud Garant
Pakketpolis en de Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen van kracht en
maken daar één onderdeel van uit.
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Artikel 1 Wie is verzekerd?

Artikel 4 Wat zijn uw verplichtingen bij schade?

De verzekerden zijn de personen die zich met toestemming van u
• in of op het motorrijtuig bevinden, of die
• bezig zijn in, uit, op of af te stappen, of die
• in-, uit-, op- of afgestapt zijn om
• te tanken;
• ruiten of koplampen schoon te maken;
• een noodrepartie aan het motorrijtuig uit te voeren of daarbij hulp te
verlenen, of die
• onderweg hulp verlenen aan andere weggebruikers die in
moeilijkheden zijn geraakt.

Zodra een verzekerde op de hoogte is, of behoort te zijn van een
schadegebeurtenis die voor ons kan leiden tot een verplichting tot
uitkering, is hij verplicht
• zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is dit aan ons te melden;
• zo spoedig mogelijk alle gegevens aan ons te verstrekken en
documenten aan ons door te sturen;
• als wij daarom vragen een schriftelijke en door hemzelf ondertekende
verklaring over de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te
geven. Deze door verzekerde gegeven informatie zal (mede) gebruikt
worden bij de vaststelling van de schade en het recht op uitkering;
• ons de volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze
belangen zou kunnen schaden;
• de schade zoveel mogelijk te beperken en onze aanwijzingen of die
van onze gemachtigden op te volgen;
• als er sprake of een vermoeden is van een strafbaar feit, zo spoedig
mogelijk de politie in te lichten;
• alle gegevens van andere verzekeringen waarop ook de schade
gedekt is, aan ons op te geven.

Artikel 2 Welke schade vergoeden wij?
Wij vergoeden maximaal het bedrag dat vermeld staat op uw polisblad
per schadegebeurtenis voor alle verzekerden tezamen ten gevolgde van
een verkeersongeval, waarbij sprake is van:
• lichamelijk letsel, dat al of niet tot de dood van verzekerde(n) heeft
geleid;
• beschadiging of vernietiging van vervoerde particulier gebruikte zaken
met het motorrijtuig.
Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet?
In artikel 2 van de Algemene Voorwaaarden Motorrijtuigen staat
beschreven wat niet verzekerd is. Ook niet verzekerd is:
• schade ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig zodanig
onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen of een
bedwelmend middel verkeert en dat hij of zij niet in staat moet worden
geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen.
Van het niet in staat worden geacht een motorrijtuig te besturen is in
ieder geval sprake indien:
• het bloedalcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de
schadegebeurtenis 0,5‰ of hoger was;
• het adem-alcoholgehalte 220 ug/l of hoger was;
• de bestuurder een door de politie opgedragen ademtest of een
urine- of bloedproef weigert.
Wanneer er nog geen 5 jaren zijn verstreken sinds de datum waarop
aan de betrokken bestuurder voor de eerste maal een rijbewijs is
afgegeven en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002
heeft plaats gevonden dan is van het niet in staat worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te besturen, in de hiervoor bedoelde zin, in
ieder geval sprake als:
• het bloedalcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de
schadegebeurtenis 0,2‰ of hoger was;
• het adem-alcoholgehalte 88 ug/I of hoger was;
• de bestuurder een door de politie opgedragen ademtest of een
urine- of bloedproef weigert.
Deze uitsluiting geldt niet voor verzekerde, als hij bewijst dat dit buiten
zijn weten en tegen zijn wil heeft plaats gevonden en dat hem ter zake
geen enkel verwijt valt te maken;
• schade waarbij sprake is van verlies of diefstal van zaken;
• schade in verband met verlies van geld en geldswaardig papier/
zaken;
• schade aan het motorrijtuig zelf en de daarbij behorende accessoires
en bijzondere constructies;
• ongeval letsels die zijn ontstaan of verergerd doordat verzekerde ten
tijde van het ongeval niet een goed passende, door middel van een
sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd bevestigde en wettelijk
goedgekeurde valhelm droeg;
• als gevolg van crossen in een weiland, een bos, op het strand of in de
duinen.

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dit betekenen dat de
schade niet is verzekerd (zie ook artikel 2 ‘Welke schade vergoeden wij
niet?’ van de Algemene Voorwaarden Motorrijtuigen). Als u zich wel aan
de verplichtingen houdt, draagt dit bij aan een snelle afhandeling van
de schademelding.
Artikel 5 Hoe stellen wij de schade vast?

Bij overlijden en bij verwonding

Wij stellen de schade vast volgens het Nederlands recht. We kijken dan
naar de regels die gelden als iemand anders aansprakelijk is voor de
schade die u lijdt door het (verkeers)ongeval.

Bij schade aan zaken

Wij vergoeden de reparatiekosten van de schade aan zaken. Kan de
schade niet gerepareerd worden? Of zijn de reparatiekosten hoger dan
het verschil tussen de dagwaarden van de beschadigde zaken meteen
voor en na de schadegebeurtenis? Dan vergoeden wij het verschil
tussen deze beide dagwaarden.
Alleen de rechtstreeks bij een schadegebeurtenis betrokken
verzekerde(n) kunnen een beroep doen op deze verzekering, op
voorwaarde dat zij natuurlijke personen of rechtmatige erfgenamen
zijn.
5.1 Wanneer wordt de schade-uitkering beperkt?
Als op het moment waarop het ongeval is ontstaan een verzekerde de
voor hem beschikbare veiligheidsgordel niet droeg, zullen wij de
schadevergoeding die wij volgens deze verzekering moeten betalen met
25% verlagen.
Deze verlaging van de schade-uitkering geldt ook als een verzekerde,
die jonger is dan 18 jaar en kleiner dan 135 centimeter, op het moment
van de schadegebeurtenis geen gebruik maakte van een geschikt
kinderbeveiligingssysteem.
5.2 Wat gebeurt er als de schade ook op een andere
verzekering verzekerd is?
Als een verzekerde recht heeft op een gehele of gedeeltelijke
schadevergoeding op grond van een andere verzekering of op grond
van een andere uitkering of verstrekking, dan kan hij voor dat deel
geen beroep doen op deze verzekering .
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Een verzekerde kan wel een beroep op deze verzekering doen, als
vanwege de aansprakelijkheid van een ander een beroep op een WAverzekering mogelijk is. Als de aansprakelijkheid bij de bestuurder of bij
een passagier van het op deze polis verzekerde motorrijtuig ligt dan zal
de schadevergoeding niet op grond van deze dekking plaatsvinden,
maar alleen op grond van Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
die onderdeel uitmaakt van de betreffende Pakketverzekering
Motorrijtuigen.
5.3 Wat gebeurt er als het totale bedrag aan schade hoger is
dan het verzekerde bedrag?
Als het totale bedrag van de door alle verzekerden tezamen geleden
schade hoger is dan het verzekerde bedrag op de polis, dan wordt het
verzekerde bedrag op de polis naar evenredigheid van de door ieder
afzonderlijk geleden schade verdeeld.
5.4 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig?
Als het motorrijtuig door reparatie, revisie of een dergelijke behandeling
tijdelijk niet beschikbaar is, is deze verzekering gedurende die tijd ook
van toepassing op het vervangende motorrijtuig, onder voorwaarde dat
het vervangende motorrijtuig van dezelfde soort en prijsklasse is als het
verzekerde motorrijtuig. Het kenteken van het vervangende motorrijtuig
mag op het moment van het ongeval niet op uw naam staan in het
kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Artikel 6 Nadere omschrijvingen
Geld en geldswaardig papier/zaken
Hiermee bedoelen wij onder andere
• Munten, bankbiljetten en cheques die als wettig betaalmiddel kunnen
worden gebruikt;
• Papieren aandelenbewijzen of obligatiebewijzen;
• Passen voor elektronisch betalingsverkeer (voorbeelden: pinpas,
chipknip, creditcard, overige cards met een op geld waardeerbaar
tegoed en dergelijke).
Motorrijtuig
Het op de polis omschreven motorrijtuig.
Schadegebeurtenis
Een bij het afsluiten van de verzekering nog onzeker voorval dat zich
plotseling en onverwacht en onvoorzien voordoet en:
• dat tijdens de duur van de verzekering plaatsvindt en
• dat schade veroorzaakt en
• waarbij uw motorrijtuigen of de gekoppelde aanhangwagen zijn
betrokken en
• waarvan het voor verzekerde en ons onzeker was dat schade voor
verzekerde of derde zou ontstaan of naar de normale loop van de
omstandigheden was te verwachten.
Voorvallen die met elkaar verband houden, beschouwen wij als één
schadegebeurtenis.
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