Bijzondere Voorwaarden
Schadeverzekering voor
verkeersdeelnemers (409)

GENERALI verzekeringsgroep
Postbus 1888, 1110 CL Diemen, Telefoon (020) 660 44 44

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Verzekerden:
de verzekerden zijn:
a. verzekerden in gezinsverband:
- de verzekeringnemer;
- de bij hem inwonende echtgeno(o)t(e);
- de met hem in gezinsverband samenwonende personen;
alsmede:
- hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- , adoptie- en stiefkinderen;
- hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg-,
adoptie- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of tot maximaal de
27-jarige leeftijd uitwonend zijn in verband met studie;
b. alleenstaande verzekeringnemer:
indien de verzekeringnemer op het polisblad is verzekerd als
alleenstaande wordt als verzekerde beschouwd:
- de verzekeringnemer.
Personenschade:
letsel of aantasting van de gezondheid van verzekerde, al dan niet de
dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
Lijfgoederen:
de goederen die bestemd zijn om op of aan het lichaam te worden
gedragen en die de verzekerde ook daadwerkelijk draagt of gedurende korte tijd heeft uitgedaan of aangedaan, mits niet vervoerd in
koffers, tassen en dergelijke. Juwelen, sieraden, foto- en ﬁlmapparatuur worden niet als lijfgoederen aangemerkt.

Artikel 2 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen de landen van de Europese
Unie, alsmede in de landen Andorra, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina,
Zwitserland, Kroatië, IJsland, Moldavië, F.Y.R.O.M., Noorwegen,
Roemenië en Oekraïne.

Artikel 3 Verkeersongeval
Onder verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding, brand, ontplofﬁng, blikseminslag, omslaan of te water of van
de weg geraken waaruit, rechtstreeks en zonder medewerking van
andere oorzaken een geneeskundig vast te stellen letsel is ontstaan of
de dood tot gevolg heeft.

(409) A60.1433-01/06

Artikel 4 Omvang van de dekking
1. De verzekering is van kracht ter zake van een verkeersongeval aan
een verzekerde overkomen:
- tijdens deelname aan het weg- of waterverkeer;
- tijdens het onderweg verrichten van een noodreparatie aan een
voer- of vaartuig dan wel het daarbij behulpzaam zijn, tijdens
onderweg tanken van brandstof, alsmede tijdens het verwisselen
van een wiel van een voertuig en verder in het geval dat de verzekerde ten tijde van het verkeersongeval in een dusdanig nauwe
relatie tot een voer- of vaartuig staat, dat hij nog als deelnemer aan
het verkeer moet worden aangemerkt;
- als passagier in het openbaar vervoer;
- als passagier in een luchtvaartuig.
2. Verzekerd is de personenschade en schade aan lijfgoederen van
de verzekerde als gevolg van een verkeersongeval, tot ten hoogste
het hiervoor op het polisblad vermelde bedrag per gebeurtenis voor
alle verzekerden tezamen. Schade aan lijfgoederen is uitsluitend
verzekerd indien verzekerde als gevolg van het verkeersongeval
tevens personenschade lijdt.

3. Verkeersongevallen verzekerde overkomen tijdens het uitoefenen
van een (neven) beroep, of (neven) bedrijf vallen niet onder de
dekking.

Artikel 5 Rechthebbende
Als rechthebbende(n) word(t)(en) aangemerkt:
- de verzekerde zelf;
- bij overlijden van verzekerde: de bij hem inwonende
echtgeno(o)t(e), de met de verzekerde in gezinsverband samenlevende, geen familielid zijnde, partner met wie een samenlevingscontract is gesloten en bij ontstentenis van deze de wettelijke erfgenamen.
De Staat der Nederlanden zal nimmer als uitkeringsgerechtigde
worden aangemerkt.

Artikel 6 Schadevergoeding
1. Bij schade als gevolg van overlijden of verwonding wordt de hoogte
van de schade vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende
artikelen van het Burgerlijk Wetboek en de maatstaven van het
burgerlijk recht tot ten hoogste de in de polis vermelde verzekerde
som per gebeurtenis. De eventuele verschuldigde wettelijke rente
en/of kosten zal de maatschappij zonodig boven de verzekerde
som vergoeden.
2. Indien meer personen aan deze verzekering rechten kunnen
ontlenen en hun schade in het totaal de verzekerde som overtreft,
zal de verzekerde som naar evenredigheid van hun schade worden
verdeeld. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan de verzekerde som, dan wordt de duur of
de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7 Veiligheidsgordels en helm
Indien verzekerde, in strijd met een wettelijke verplichting, geen
veiligheidsgordel of helm droeg, wordt de schadevergoeding
verminderd met 25%.

Artikel 8 Uitsluitingen
In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is tevens
van de verzekering uitgesloten:
a. schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan wedstrijden of
rally’s, waarbij het snelheidselement overweegt;
b. schade veroorzaakt door degene die onrechtmatig of zonder machtiging van eigenaar van het voer- of vaartuig gebruik maakt;
c. schade veroorzaakt terwijl het voer- of vaartuig wordt gebruikt voor
een ander doel dan door de wet is toegestaan;
d. schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het voer- of
vaartuig niet in het bezit is van een geldig voor het voer- of vaartuig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs of vaarbewijs of indien de datum
waarop dat rijbewijs of vaarbewijs vernieuwd had moeten worden
meer dan één jaar is verlopen, alsmede schade terwijl de feitelijke
bestuurder bij vonnis de rij- of vaarbevoegdheid is ontnomen of
ontzegd of hem een rij- of vaarverbod is opgelegd;
e. schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het voer- of vaartuig
ten tijde van het verkeersongeval onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank en/of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht
het voer- of vaartuig naar behoren te besturen;
f. schade veroorzaakt gedurende de tijd dat het voer- of vaartuig
door een overheid is gevorderd of in beslag is genomen;
g. schade veroorzaakt door opzet, grove schuld, roekeloosheid of met
goedvinden van de verzekerde of een begunstigde;
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h. schade veroorzaakt bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe;
i. schade aan met het voertuig vervoerde personen terwijl in feite
een voor hen bestemde deugdelijke zitplaats ontbreekt;
j. een schade, terzake waarvan een derde of diens W.A.M.- verzekeraar of andere aansprakelijkheidsverzekering de gehoudenheid tot
vergoeding van de schade volledig erkent.
De uitsluitingen genoemd onder a t/m i gelden niet voor de verzekerde
die aantoont, dat de hierin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van
deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 9 Verplichtingen na een verkeersongeval
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen is
de verzekerde bovendien verplicht:
a. alle gegevens te verstrekken die de maatschappij voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering verlangt;
b. zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen om een spoedig
herstel te bevorderen ondermeer door de voorschriften van de
behandelende arts op te volgen;
c. zich door een door de maatschappij op haar kosten toegewezen
arts te laten onderzoeken;
d. zich zonder toestemming van de maatschappij niet naar het buitenland te begeven, indien hij lijdt aan de gevolgen van een verkeersongeval;
e. de maatschappij onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijke herstel.

Artikel 10 Samenloop van verzekeringen
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou
kunnen worden op schadevergoeding op grond van enige andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige
wet of andere voorziening, dan is deze verzekering pas in de laatste
plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders
aanspraak zou kunnen maken. Een eigen risico of eigen bijdrage van
een andere verzekering, enige wet of voorziening wordt niet vergoed.

Artikel 11 Beëindiging van de verzekering
In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt
de verzekering tevens automatisch voor elke verzekerde op het tijdstip
waarop deze ophoudt Nederlands ingezetene te zijn.

