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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hier-
naar op de polis wordt verwezen. Met voorbijgaan aan het-
geen anders in de verzekeringsvoorwaarden van deze polis 
mocht zijn bepaald, wordt deze verzekeringsovereenkomst 
geacht aan de door of krachtens de Wet aansprakelijkheidsver-
zekering motorrijtuigen, hierna genoemd WAM, gestelde eisen 
te voldoen.

16. Omvang van de dekking

16.1  Deze verzekeringsovereenkomst dekt de wettelijke aan-
sprakelijkheid van verzekerden, tot ten hoogste het op 
de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis 
voor alle verzekerden tezamen, voor schade aan perso-
nen en/of zaken die is veroorzaakt met of door:
16.1.1  Het motorrijtuig;
16.1.2  Een aanhanger, zolang deze is gekoppeld aan 

het motorrijtuig, alsmede wanneer de schade is 
ontstaan nadat deze is losgemaakt of losgeraakt 
en niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is 
gekomen;

16.1.3  De van het motorrijtuig of aanhanger gevallen 
of vallende lading, anders dan tijdens laden of 
lossen.

16.2
16.2.1 Schade aan personen

Onder schade aan personen wordt verstaan 
schade door letsel of aantasting van de gezond-
heid van personen, al dan niet de dood ten 
gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade.

16.2.2 Schade aan zaken
Onder schade aan zaken wordt verstaan schade 
door beschadiging, vernietiging of het verloren 
gaan van zaken van anderen dan de verzeker-
den, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade.

16.3  Indien de gebeurtenis plaatsvindt in een tot het verzeke-
ringsgebied behorend land, waar krachtens een met de 
WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag 
is voorgeschreven, verleent deze verzekeringsovereen-
komst dekking tot dat hogere bedrag.

17. Kosten van rechtskundige bijstand

Ook indien daardoor het maximaal verzekerde bedrag voor 
wettelijke aansprakelijkheid wordt overschreden, vergoedt 
verzekeraar:

17.1  De kosten van verweer in een door een benadeelde 
tegen verzekeraar aanhangig gemaakte civiele 
procedure;

17.2  De kosten van verweer dat onder leiding van verzekeraar 
wordt gevoerd in een door een benadeelde tegen een 
verzekerde aanhangig gemaakte civiele procedure, als-
mede in de hierboven genoemde gevallen de hieruit 
voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verze-
keraar of de verzekerde wordt veroordeeld;

17.3  De wettelijke rente over het door de verzekeringsover-
eenkomst gedekte gedeelte van de hoofdsom;

17.4  De kosten van rechtskundige bijstand in een tegen een 
verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding indien verze-
keraar dit ter behartiging van haar belangen noodzake-
lijk acht. Verzekeraar kan een verzekerde nimmer ver-
plichten tegen een gewezen strafvonnis in hoger beroep 
te gaan. Boeten, transactiebedragen, afkoopsommen en 
met een strafprocedure samenhangende gerechtskosten 
worden niet vergoed.

18. Zekerheidstelling

Indien een overheid, wegens een onder de verzekeringsover-
eenkomst gedekte schade, het stellen van een geldelijke zeker-
heid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeel-
den, zal verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten 
hoogste W 45.000,- voor alle verzekerden tezamen. Verzekerden 
zijn verplicht verzekeraar te machtigen over de zekerheid te 
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle 
medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

19. Vervoer gewonden

Indien verzekerde betrokken is bij of getuige is van een onge-
val waarbij personen zijn verwond en de omstandigheden 
waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden en de verwon-
dingen van dien aard zijn dat vervoer van deze gewonden met 
het motorrijtuig noodzakelijk is, worden de door dit vervoer 
veroorzaakte kosten van reiniging, herstel of vernieuwing van 
het interieur van het motorrijtuig vergoed.

20. Hulp door derden

Indien een verzekerde ten gevolge van een ongeval door een 
derde - al dan niet bij het ongeval betrokken - wordt geholpen 
om dood of letsel te voorkomen respectievelijk te beperken en 
degene die de hulp verleent lijdt door of tijdens de hulpverle-
ning schade aan zaken, dan wordt deze schade vergoed tot ten 
hoogste W 500,- ook al zou het maximaal verzekerde bedrag 
door deze vergoeding worden overschreden.

21. Schade aan andere gezinsauto/motorrijwiel

Indien met het verzekerde motorrijtuig schade wordt toege-
bracht aan een andere motorrijtuig, dan wel motorrijwiel, die 
eveneens toebehoort aan de verzekeringnemer of degene die 
met toestemming van de verzekeringnemer het verzekerde 
motorrijtuig permanent in gebruik heeft, wordt ten aanzien 
van de schade aan dat motorrijtuig gehandeld als zou de 
schade door een ander dan verzekeringnemer, respectievelijk 
de houder/bezitter zijn geleden.
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22. Schaderegeling

Verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van 
de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schade-
loos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij 
de belangen van verzekerde in het oog houden.

23. Vorderingen op verzekerde

Indien een verzekerde geen rechten aan deze overeenkomst 
kan ontlenen en verzekeraar is krachtens de WAM of een daar-
mee overeenkomende buitenlandse wet verplicht schade te 
vergoeden, heeft verzekeraar het recht de schadevergoeding 
en de gemaakte kosten te verhalen op de verzekeringnemer en 
de verzekerde. Tegenover de verzekeringnemer wordt van dit 
recht geen gebruik gemaakt indien de schade is veroorzaakt na 
eigendomsoverdracht van het motorrijtuig, de verzekering is 
beëindigd en de verzekeringnemer heeft voldaan aan de plicht 
tot kennisgeving.

24. Uitsluitingen

De uitsluitingen genoemd in artikel 11 zijn van toepassing. 
Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid:
24.1  Voor hen die zich door diefstal of geweldpleging de 

macht over het motorrijtuig hebben verschaft alsmede 
voor hen die het motorrijtuig zonder toestemming van 
de verzekeringnemer en/of verzekerde gebruiken;

24.2  Voor schade aan zaken die met het motorrijtuig worden 
vervoerd of aan roerende/onroerende zaken die de ver-
zekerde onder zich heeft;

24.3  Voor schade toegebracht aan de bestuurder van het 
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt;

24.4  Voor schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele 
verplichtingen.


