
 

 
Deze voorwaarden gelden alleen als deze op uw polisblad staan. 

In de algemene voorwaarden en in deze bijzondere voorwaarden staat wanneer we wel en niet betalen. 

 
1. Voor wie geldt deze verzekering? 

Deze verzekering geldt voor alle personen die op het moment van een ongeval in uw auto zitten, ook 

voor de bestuurder. Als ze in de auto zitten, moeten ze wel op een stoel of achterbank zitten. 

De personen zijn ook verzekerd tijdens het instappen en uitstappen. En als ze bij de auto staan 

vanwege bijvoorbeeld autopech of om te tanken. Als een of meerdere van deze personen als gevolg 

van het ongeval overlijden, betalen we aan hun nabestaanden. Hiermee bedoelen we de personen die 

volgens artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek recht hebben op schadevergoeding als u of de 

andere verzekerden overlijden. 

 

2. Waarvoor bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor schade bij een verkeersongeval met uw auto. Met een verkeersongeval 

bedoelen we een botsing, aanrijding, brand of blikseminslag. Of uw auto raakt van de weg of komt in 

het water terecht. We betalen voor de volgende schade: 

• Schade als gevolg van een verkeersongeval, waardoor u minder gezond wordt, gewond raakt of 

overlijdt. We betalen bijvoorbeeld de schade omdat u minder kunt werken of hulp in de huishouding 

nodig heeft. 

• Schade aan, diefstal of verlies van kleren en schoenen. U had deze aan op het moment van het 

ongeval. Of u heeft ze bij u in de auto, maar even uitgedaan. We betalen niet voor schade aan 

sieraden. 

 

3. Hoe bepalen we hoe groot de schade is? 

Wij bepalen hoe groot de schade is met de regels die hierover in de wet staan. Dit zijn regels over 

schadevergoeding die volgens de wet betaald moet worden. Dit staat in artikel 6:95 van het Burgerlijk 

Wetboek tot en met artikel 6:109 van het Burgerlijk Wetboek. Heeft u schade en heeft u recht op 

bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een uitkering van de gemeente of een bedrag van 

uw werkgever? Dan betalen we minder of korter. 

 

4. Wat betalen we maximaal? 

We betalen voor ieder ongeval maximaal het bedrag dat op de polis staat. Hebben meerdere 

verzekerde personen schade en is de schade hoger dan het bedrag dat op de polis staat? 

Dan verdelen we het bedrag dat op de polis staat over de verzekerde personen. 

 
5. Wanneer betalen wij niet? 

In de Algemene voorwaarden staat wanneer wij niet betalen. We betalen ook niet in de volgende 

situaties: 

• Als het verkeersongeval is veroorzaakt door een bestuurder die van u niet in de auto mocht rijden. 

• Als de bestuurder zo veel alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt dat hij de auto niet veilig kon 

besturen. Kunt u bewijzen dat u dit niet wist en dat u daar niets aan kon doen? Dan betalen we wel. 

• Als de schade ontstaat bij een ongeval waarbij de bestuurder of passagiers geen autogordel om 

hadden. 

• Als het gaat om schade aan, diefstal of verlies van de volgende spullen: 

- Geld en waardepapieren zoals cheques. 

- Sieraden. 

- Foto- en filmapparatuur. 
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