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Leeswijzer

Uw dekking in het kort
• Waarvoor is deze dekking?
• Waar bent u wel en niet voor
verzekerd?
• Wat te doen bij schade?

U heeft bij ons een auto- of
oldtimerverzekering als onderdeel van
het ZekerheidsPakket Particulieren.
Bovenop de standaardverzekering
heeft u gekozen voor de
Schadeverzekering inzittenden.
Bij deze dekking horen aparte
polisvoorwaarden. Wij zetten hier de
belangrijkste punten uit die
voorwaarden op een rijtje.
Wij hebben ons best gedaan om alles
duidelijk voor u te maken. Als u na het
lezen nog vragen heeft, dan kunt u
contact opnemen met uw
verzekeringsadviseur.
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Waarvoor is de Schadeverzekering inzittenden?
Met de Schadeverzekering inzittenden bent u
verzekerd voor schade die de bestuurder en
passagiers (inzittenden) van uw auto oplopen bij een
ongeval. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig
was aan het ongeluk.
Waar bent u bijvoorbeeld voor verzekerd?
U bent verzekerd voor:
• schade aan de spullen van de bestuurder en
passagiers;
• verwondingen die de bestuurder en/of passagiers
oplopen bij een ongeval.
Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent niet verzekerd voor:
• schade die wordt vergoed door een
aansprakelijkheidsverzekering;
• verwondingen die een passagier oploopt als hij zich
in de laadruimte van uw auto bevindt.

Wanneer zijn de inzittenden verzekerd?
De bestuurder en passagiers van uw auto zijn
verzekerd:
• in de auto;
• bij het in- of uitstappen;
• als ze onderweg tijdelijk uit de auto zijn,
bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een
noodreparatie of om te tanken.
Wat krijgt u vergoed?
U krijgt de kosten van de schade vergoed. Per
gebeurtenis vergoeden we maximaal € 1.000.000,voor alle verzekerden tezamen.
Hoe doet u een beroep op deze verzekering na een
ongeval?
Meld het ongeval zo snel mogelijk aan uw
verzekeringsadviseur.

In de polisvoorwaarden staat precies waarvoor u wel
en niet verzekerd bent.
Wie zijn er verzekerd?
Deze verzekering geldt voor iedereen in uw auto.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Uw rechten op dekking en dienstverlening staan in
uw polis(voorwaarden).
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Polisvoorwaarden

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden
ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Als er verschillen zijn, gelden de
polisvoorwaarden van dit product.
Versie

VM 3358-05
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1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 U/Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is de persoon die deze verzekering
heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat de premie wordt
betaald.

Artikel 1.2 Verzekerde
De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer (u);
b. de personen die met uw toestemming met uw auto
rijden of erin meerijden.

2.1.1 Letsel
U bent verzekerd voor letsel al dan niet de dood tot
gevolg hebbend dat u of een medeverzekerde lijdt door
een verkeersongeval. Het gaat hier alleen om letsels die
medisch aantoonbaar zijn.

2.1.2 Niet aantoonbaar letsel
U bent verzekerd voor de niet-aantoonbare letsels
postwhiplashsyndroom en postcommotioneel
syndroom.

2.1.3 Schade aan zaken
U bent verzekerd voor schade aan spullen die u in de
auto bij u had.

Artikel 1.3 Auto

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen

In deze voorwaarden verstaan we onder auto:
• de auto waarvan het kenteken op uw polis staat;
• de vervangende auto die u gebruikt zolang uw eigen
auto voor reparatie of onderhoud bij een garagebuiten
gebruik is.

Naast de dekkingen in artikel 2.1 heeft u ook recht op de
volgende dekkingen.

2 Omschrijving van
dekking
Deze verzekering geldt in alle landen die op uw ‘groene
kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.

2.2.1 Kosten
U bent verzekerd voor beredding. Dit zijn de
noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om
de genoemde schade te voorkomen of te verminderen.

Artikel 2.3 Vaststelling schade
Wij stellen de schade vast zoals omschreven staat in
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2.4 Beperking bij terrorisme
Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt schade die u of een
medeverzekerde lijdt als u (of hij/zij bij):
• een ongeval krijgt met uw auto;
• in of uit uw auto stapt;
• onderweg tijdelijk buiten uw auto bent, bijvoorbeeld
om te tanken of bij pech.
Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of u (of
uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk
bent.
U ontvangt bij schade een vergoeding van maximaal het
verzekerde bedrag dat op uw polis staat. Voor welke
schade u precies verzekerd bent, leest u hierna.
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Houdt uw schade verband met het terrorismerisico
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. Deze clausule
is beschreven in het hoofdstuk Terrorisme van de
polisvoorwaarden ZPP.

3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen ontvangt u geen vergoeding voor
uw schade. Dat noemen we uitsluitingen. De algemene
uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt u in het
hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden ZPP.
De specifieke uitsluitingen voor de Schadeverzekering
Inzittenden vindt u hieronder.
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Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking Motorrijtuig
Schadeverzekering inzittenden

3.3.2 Meer inzittenden dan toegestaan

U ontvangt geen vergoeding voor schade die door
een aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of een
medeverzekerde wordt vergoed.

Zaten er meer personen in uw auto dan wettelijk is
toegestaan? Dan krijgt u bij schade slechts een deel
van het schadebedrag vergoed. Daarbij gaan we uit van
de verhouding van het toegestane aantal inzittenden
tot het werkelijke aantal. Mochten er bijvoorbeeld vijf
mensen in uw auto zitten, maar zaten er acht in? Dan
krijgt u vijf achtste deel van de schade vergoed.

3.2.2 Geld

Artikel 3.4 U was niet op de hoogte

3.2.1 Gedekt op aansprakelijkheidsverzekering

U ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat
u (of een medeverzekerde) bij u draagt of dat in de auto
ligt.

3.2.3 Inzittenden in laadruimte
U ontvangt geen vergoeding voor letsel van personen
die u of een medeverzekerde in de laadruimte van uw
auto vervoerde.

3.2.4 Als de bestuurder de auto niet mocht
besturen
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ontstaan
terwijl uw auto werd bestuurd door een persoon:
• die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij geen
geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbevoegdheid
was ontzegd;
• die alcohol of drugs had gebruikt en mede daardoor
de schade heeft veroorzaakt.

Was u niet op de hoogte van een van de situaties in
artikel 3.2.4 en 3.2.5? Dan vergoeden we deze schade
wel. Dit doen we alleen als u kunt aantonen dat u niet
van de situatie op de hoogte was en dat ook niet had
moeten of kunnen zijn.

4 Schade
Wat u bij schade van ons kunt verwachten en wat u
zelf moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade van de
polisvoorwaarden ZPP.

5 Premie
Informatie over uw premie vindt u in het hoofdstuk
Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

3.2.5 Bijzonder gebruik en opzet
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is
ontstaan:
• door deelname met uw auto aan officiële wedstrijden;
• tijdens verhuur of leasing van uw auto;
• tijdens gebruik van uw auto als taxi of lesauto of voor
betaald goederenvervoer;
• door opzettelijk onrechtmatig handelen of nalaten
van u (of een medeverzekerde) tegenover andere
personen of zaken.

Artikel 3.3 Beperkingen
In de volgende gevallen ontvangt u een beperkte
vergoeding.

3.3.1 Geen autogordel gedragen
Heeft u (of een medeverzekerde) letsel opgelopen
tijdens een ongeluk? En droeg u (of hij) daarbij geen
autogordel? Dan ontvangt u een vergoeding van 75%
van het schadebedrag.
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6 Herziening van tarieven
en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voorwaar
den vindt u in het hoofdstuk Herziening van tarieven
en/of voorwaarden van de polisvoorwaarden ZPP.

7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Wijzigingen doorgeven
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan ons
doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder geval
moet doen, hangt af van de wijziging.
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Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
• u een andere auto koopt;
• u uw auto verkoopt;
• het kenteken van uw auto verandert;
• uw auto is gestolen, verduisterd of in beslag is
genomen.
Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
• u uw auto anders gaat gebruiken dan op uw polis
staat;
• u verhuist;
• een andere persoon uw auto regelmatig gaat
besturen;
• u gemiddeld een ander aantal kilometers per jaar
gaat rijden dan op uw polis staat.
Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee maanden
de tijd. Als u eerder van een wijziging op de hoogte bent,
moet u deze ook eerder doorgeven. Dit geldt niet als u
kunt aantonen dat u niets van die wijziging wist en ook
niet kon weten.

7.2.1 Verzekeraar had de wijziging geaccepteerd
met speciale voorwaarden
Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld?
Dan gaan deze voorwaarden met terugwerkende kracht
in per de datum waarop u de wijziging had moeten
melden. Dit betekent dat we een schade na deze datum
beoordelen op basis van die nieuwe voorwaarden.

7.2.2 Verzekeraar had de wijziging niet
geaccepteerd
Zouden we de verzekering niet voortzetten als u de
wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen dekking
voor een schade die ontstaat na de datum waarop u de
wijziging in ieder geval had moeten melden.

8 Einde van de
verzekering
Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer

7.1.1 Gevolgen van deze wijzigingen
Verkoopt u uw auto of wijzigt het kenteken? Of is uw
auto gestolen, verduisterd of in beslag genomen? Dan
eindigt uw dekking voor deze auto.

De voorwaarden die gelden als u zelf de verzekering
opzegt, vindt u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Meldt u een andere wijziging aan ons? Dan beoordelen
wij deze wijziging op dezelfde manier als wanneer u een
nieuwe verzekering aanvraagt. Het kan daarom zijn dat
door de wijziging uw premie hoger of lager wordt. Maar
het kan ook zijn dat wij de wijziging niet accepteren. In
dat geval eindigt de verzekering één maand nadat wij u
dit hebben laten weten.

Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar

Wordt uw premie door de wijziging lager? Dan betalen
wij de te veel betaalde premie aan u terug. Heeft u op
dat moment een betalingsachterstand? Dan verrekenen
wij het bedrag dat u terugkrijgt daarmee. Wordt uw
premie door de wijziging hoger? Dan moet u het verschil
bijbetalen.

Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis van
de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder geval
sprake is.

Artikel 7.2 Gevolgen als u een wijziging niet
doorgeeft

De voorwaarden die gelden als wij de verzekering
opzeggen, leest u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 8.3 Einde van rechtswege

8.3.1 Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van de
verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft bij de
auto. Het gaat hierbij niet om de omstandigheden die we
in het volgende artikel omschrijven.

Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden wij
de verzekering tegen een hogere premie voortzetten
als u de wijziging wel op tijd had gemeld? Dan moet u
alsnog de extra premie en assurantiebelasting betalen
die u verschuldigd bent vanaf de datum waarop de
wijziging plaatsvond.
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8.3.2 Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a. als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzekering
eindigt dan:
• negen maanden nadat uw erfgenamen
redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van uw
overlijden; of
• (als dit eerder is) negen maanden na het moment
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlijden.
b. als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn)
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat
geval eindigt uw verzekering één maand nadat de
rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering eindigt
niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege een fusie
of omdat deze een andere rechtsvorm krijgt.

10 Terrorisme
Informatie over de dekking bij terrorisme vindt u in
het hoofdstuk Terrorisme van de polisvoorwaarden
ZPP. Hierin vindt u de Clausule terrorismedekking en
een samenvatting van het uitkeringsprotocol van de
Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor
Terrorismeschaden (NHT).

11 Nadere omschrijvingen
Voor deze verzekering gelden geen nadere
omschrijvingen.

Artikel 8.4 Einde WA-verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgesloten
voor deze auto? Dan eindigt automatisch ook uw
Schadeverzekering Inzittenden.

Artikel 8.5 Ontbinding
Informatie over het einde van uw verzekering door
ontbinding leest u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

9 Aanvullende
polisbepalingen
Artikel 9.1 Uw persoonsgegevens
Informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt
u in het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing

Artikel 9.3 Klachten
Informatie over onze klachtenregeling vindt u in
het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.
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Meer weten?
neem contact op met uw verzekeringsadviseur
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