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Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking wordt verleend. Ze vormen één 
geheel met de algemene voorwaarden WPRS12 van de personenautoverzekering respectievelijk de algemene voorwaarden 
WBST12 van de bestelautoverzekering. 

 
 
Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 

1.1 Schade 
1.1.1 schade aan personen:  
de schade door letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ongeacht of dit de dood tot gevolg heeft; 
1.1.2 schade aan zaken:  
de schade door beschadiging en/of vernietiging van zaken die zich in en/of op het motorrijtuig bevinden. Deze zaken mogen 
echter niet tot de uitrusting of accessoires en/of bijzondere constructies van het motorrijtuig horen. Zij mogen ook geen deel 
uitmaken van een handelsvoorraad. 
 

1.2 Verzekerde 
Uitsluitend de bestuurder en de passagiers als inzittende van het motorrijtuig. Maar alleen als zij: 
1.2.1 met toestemming in de auto zitten; 
1.2.2 in of uit de auto stappen; 
1.2.3 na te zijn uitgestapt: 
1.2.3.1 tijdens de rit langs de weg een noodreparatie (helpen) uitvoeren of andere handelingen verrichten die op dat moment 
nodig zijn om weer veilig te kunnen rijden; 
1.2.3.2 tijdens de rit langs de weg hulp verlenen aan andere weggebruikers; 
1.2.3.3 bij een tankstation de auto van brandstof voorzien of versnaperingen aanschaffen of een sanitaire stop plegen. 

 
Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
Verzekerd is de schade als gevolg van een gebeurtenis tot maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 

 
Artikel 3 Beperking van de uitkering 
3.1 Wanneer een verzekerde tijdens een ongeval geen veiligheidsgordel om had en als dit in strijd is met de wettelijke 
verplichting, wordt de schadevergoeding voor schade aan de persoon van de verzekerde met 25% verminderd. 
3.2 Sieraden en foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerd tot maximaal € 2.500 per verzekerde per gebeurtenis. 

 
Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen 
Van de verzekering is in aanvulling op de uitsluitingen in de algemene voorwaarden en de uitsluitingen in de dekking 
aansprakelijkheid eveneens uitgesloten: 
4.1 schade aan andere zaken dan die tot de particuliere inboedel van een verzekerde behoren; 
4.2 schade die voortvloeit uit diefstal of vermissing van geld of geldswaardig papier. 

 
Artikel 5 Regeling van de schade 

5.1 Vaststelling vergoeding 
Als een verzekerde gedood of gewond wordt, dan worden bij het vaststellen van de vergoeding, en van degenen die hierop recht 
hebben, de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek toegepast. 
 

5.2 Rechthebbenden 

Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of hun 
nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering. 
 

5.3 Overschrijding verzekerd bedrag 

Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun schade in totaal hoger is dan het verzekerd 
bedrag, dan wordt het verzekerd bedrag naar evenredigheid van hun schade verdeeld. Als de vergoeding van schade uit 
periodieke uitkeringen bestaat en als de waarde hiervan, met daarbij opgeteld eventuele andere uitkeringen, hoger is dan het 
verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd. 


