B

Art. 4

Art. 5

VOORWAARDEN RUBRIEK NO-CLAIMBESCHERMING
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien uit het polisblad
blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd.
Art. 1

Op de uitsluitingen genoemd in art. 4.G en 4.1 van de
Algemene voorwaarden zal ten aanzien van de hulpverlening
uitsluitend een beroep worden gedaan indien de hulpverlening door de VHD of de VHD TravelCare niet kan worden
uitgeoefend dan wel wordt tegengehouden.

Tabel No-claimbescherming
In afwijking van het bepaalde in art. 10.B van de Algemene
voorwaarden geldt het volgende:
Indien op het polisblad vermeld is dat de rubriek No-claimbescherming is meeverzekerd, wordt na een verzekerings- jaar
op de premie voor de rubrieken
Aansprakelijkheidsverzekering en Volledig cascoverzekering
een korting verleend dan wel een toeslag berekend volgens
nevenstaande tabel:

Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Voorwaarden modelnummer 4 MRA-94

ALGEMENE VOORWAARDEN
De kortingstrede wordt na een verzekeringsjaar

Verhaalsrecht
Avéro Achmea behoudt zich het recht voor om door haar
vergoede kosten in verband met hulpverlening te verhalen op
verzekerden indien de hulpverlening werd verleend terwijl
krachtens deze verzekering geen recht op hulpverlening
bestond.
Samenloop
Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de VHD
TravelCare niet verwijzen naar andere hulpinstanties.
Avéro Achmea behoudt zich het recht voor eventueel verhaal
te plegen van kosten van hulpverlening bij andere verzekeraars.

Kortings- Premie Zonder
trede
percent. schade

Met 1
schade
vlgs a)

Met 2
Met 2
schade schaden
vlgs b)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
0
1
1
1
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14
14
14

0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Art. 1
A
B

VOORWAARDEN RUBRIEK AFKOOP EIGEN RISICO
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1

PERSONENAUTOVERZEKERING

Eigen risico
In afwijking van het gestelde in art. 6 van de voorwaarden van
de Rubriek Volledige cascoverzekering geldt een eigen risico
van f 300,- (€ 136,13) per gebeurtenis voor gebeurtenissen
als genoemd in art. 2.A.3 van genoemde rubriek, tenzij op het
polisblad anders is bepaald. Het in art. 6.B van genoemde
rubriek gestelde blijft onverminderd van kracht.

130
120
100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
25
25
25
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7

a) indien vorig verzekeringsjaar geen schade is vergoed.
b) indien vorig verzekeringsjaar ook een schade is vergoed.
Na 3 of meer schadegevallen die in één verzekeringsjaar
ten laste van de verzekering komen geldt een terugval naar
trede 0.

C
D
E
F
G

H
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Art. 2

Omvang van de dekking
Met inachtneming van deze Algemene voorwaarden wordt
de omvang van de dekking omschreven in de van toepassing zijnde rubrieken.

Art. 3
A

Geldigheidsgebied
Voor de Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering is de verzekering van kracht in de landen waarvoor de door Avéro
Achmea afgegeven IVB geldig is.
Voor de overige rubrieken is de verzekering tevens van
kracht voor de overige Europese landen.
De verzekering is mede van toepassing gedurende het
vervoer van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen op
welke wijze dan ook, in of tussen de landen van het geldigheidsgebied.

B
C

Art. 4
A
B

1.
2.
3.
4.
C
1.
2.
16

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Avéro Achmea:
Achmea Schadeverzekeringen N.V., voor deze verzekering
handelende onder de naam Avéro Achmea;
verzekeringsnemer:
degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld;
verzekerde:
degene die in de desbetreffende rubriek als zodanig is
aangemerkt;
bestuurder:
degene die met toestemming van een daartoe bevoegd
persoon het motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt;
WAM:
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
motorrijtuig:
het op het polisblad omschreven motorrijtuig;
aanhangwagen:
aanhangwagen, bagagewagen, caravan, boottrailer,
oplegger of een ander daarmee in de zin van de WAM gelijk
te stellen voorwerp;
gebeurtenis:
een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend schadeveroorzakend voorval, waarbij het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhangwagen is betrokken.
Een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen
wordt als een gebeurtenis aangemerkt die geacht wordt te
hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste
voorval uit de reeks;
IVB:
Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart).

Algemene uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
Opzet en grove schuld
Schade, die voor de verzekerde het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten.
Wedstrijden
Schade, ontstaan tijdens het oefenen voor en deelnemen
aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat om
puzzelritten:
waarbij door de overheid toestemming is verleend,
waarvan het traject binnen Nederland en eventueel gedeeltelijk binnen de aangrenzende buurlanden ligt,
die niet langer dan 24 uur duren en
waarbij het snelheidselement voor enig deel van het traject
geen factor is bij de rangschikking in het eindklassement.
Ander gebruik verzekerd motorrijtuig
Schade veroorzaakt, terwijl het verzekerde motorrijtuig werd
gebruikt voor:
verhuur;
vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet wordt
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PERSONENAUTO

Art. 3 Uitsluitingen
A
Van de verzekering zijn uitgesloten:
1. alle in verband met de hulpverlening door Avéro Achmea
voorgeschoten kosten, welke niet volgens deze verzekering
zijn gedekt. Bij bedragen boven de f 1.500,- (€ 680,67) kan
Avéro Achmea een betaling vooraf verlangen;
2. de kosten indien hulpverlening door de VHD of de VHD
TravelCare niet kan worden uitgeoefend dan wel wordt
tegengehouden door natuurrampen.

verstaan het binnen Nederland bij toerbeurt rijden in het
woon- werkverkeer (zgn. ’car-pooling’);
3. andere doeleinden dan aan Avéro Achmea zijn opgegeven
dan wel door de wet zijn toegestaan.
Onbevoegd besturen motorrijtuig
Schade veroorzaakt, terwijl degene die het motorrijtuig
bestuurt:
1. niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;
2. niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen. Degene
die het motorrijtuig bestuurt, wordt echter geacht in het bezit
te zijn van een geldig rijbewijs, indien deze het motorrijtuig
bestuurt onder toezicht en daarbij voldaan is aan de wettelijke eisen, mits de toezichthouder geen les geeft tegen
betaling.
Onware opgave
Schade, waarover de verzekerde over het ontstaan, de aard
of de omvang opzettelijk een onvolledige of onware opgave
doet.
Niet nakomen verplichtingen
Schade, indien een verzekerde zijn verplichtingen ingevolge
deze verzekering niet of niet tijdig nakomt.
Molest
Schade, ten gevolge van of verband houdend met
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij. Als definitie van de hierboven
genoemde vormen van molest geldt de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 onder nr. 136/1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.
Beslag op motorrijtuig
Schade, veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in
beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens besluit van
een overheid.
Atoomkernreacties
Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties
zijn ontstaan.
De uitsluitingen vermeld onder A t/m F gelden niet voor de
verzekerde, die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden
redelijkerwijs geen verwijt treft.
Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn ook de
uitsluitingen opgenomen in de van toepassing zijnde
rubrieken van kracht.

Art. 5
A
1.
2.
3.
4.

5.

B

Verplichtingen van de verzekerde bij schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor Avéro Achmea tot een verplichting kan leiden, is hij
gehouden:
aan Avéro Achmea zo spoedig mogelijk deze gebeurtenis te
melden;
aan Avéro Achmea zo spoedig mogelijk alle gegevens te
verstrekken en stukken door te zenden;
zich te onthouden van iedere uiting of handeling die
erkenning van aansprakelijkheid inhoudt of waaruit deze kan
worden afgeleid;
aan Avéro Achmea zijn volle medewerking te verlenen, aan
haar de leiding van de schaderegeling en de procedures
over te laten en alles na te laten wat de belangen van Avéro
Achmea zou kunnen schaden;
desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade
aan Avéro Achmea over te leggen. De door de verzekerde
verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel
schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling van de omvang
van de schade en het recht op uitkering.
Voorts is de verzekerde verplicht bij diefstal, inbraak,
verduistering, oplichting, vermissing of kwaadwillige bescha-

C

diging van het motorrijtuig onmiddellijk aangifte te doen bij de
politie en Avéro Achmea onmiddellijk daarvan in kennis te
stellen.
In elk geval verjaart voor een verzekerde het recht om een
beroep op de verzekering te doen, indien de aanmelding niet
plaatsvindt binnen vijf jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van de
gebeurtenis die voor Avéro Achmea tot een verplichting tot
vergoeding of uitkering kan leiden.
Met betrekking tot de melding en de termijn waarbinnen een
beroep moet worden gedaan op de Rubriek Rechtshulpverzekering of Rubriek Verhaalshulpverzekering, gelden de
voorwaarden van de respectievelijke rubrieken.

Art. 8
A

Het onder A en B genoemde laat onverlet de rechten van de
verzekerde die voortvloeien uit de Rubrieken Rechtshulpverzekering resp. Verhaalshulpverzekering, indien uit het
polisblad blijkt, dat de betreffende rubriek is meeverzekerd.

B
1.
2.

Art. 6

Art. 7
A

B

C

D

E

F
1.

2.

3.
4.

Vervaltermijn
Heeft Avéro Achmea ten aanzien van een vordering van een
rechthebbende een definitief standpunt ingenomen, hetzij
door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod
van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of
zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht
ten opzichte van Avéro Achmea ter zake van de gebeurtenis,
waarop de vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende
of zijn gemachtigde binnen die termijn het standpunt van
Avéro Achmea heeft aangevochten.

3.
4.

Wijziging van premie en/of voorwaarden
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering tot één van die groepen,
dan is Avéro Achmea gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen
datum.
De verzekeringsnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij
hij binnen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk
het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de
verzekering op de datum die in de mededeling door Avéro
Achmea is genoemd.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringsnemer geldt niet indien:
de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende
dekking inhoudt;
de wijziging een uitbreiding van de dekking met een niet
hogere premie inhoudt;
de wijziging van de premie direct voortvloeit uit het bereiken
van een leeftijdsgrens voor de verzekerde waaraan de premie
is gekoppeld.

van rechtsbijstand wordt ingeschakeld, heeft verzekerde het
recht deze zelf te kiezen. Heeft de verzekerde geen
voorkeur, dan kiest de Stichting.
Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een
externe deskundige te kiezen, heeft verzekerde eveneens,
indien zowel verzekerde als diens wederpartij jegens Avéro
Achmea aanspraak op rechtsbijstand hebben voor de
behandeling van een tussen hen beiden gerezen en bij de
Stichting aangemeld geschil.
De opdracht aan externe deskundigen wordt uitsluitend
namens verzekerde door de Stichting gegeven.
Gaat het om een zaak waarin een Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die bij het betreffende buitenlandse gerecht
staan ingeschreven.
De Stichting is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens
voor haar rekening meer dan één externe deskundige in te
schakelen.
De Stichting is niet gebonden aan betalingsafspraken die
door verzekerde met een externe deskundige gemaakt zijn.
De Stichting is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat
door of verband houdt met de behandeling van een zaak
door een ingeschakelde derde.

B

C
D

E

F

G
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Art. 9 Einde van de verzekering of van de dekking
A
De verzekering eindigt:
1. op de contractsvervaldatum, indien de verzekeringsnemer of
Avéro Achmea uiterlijk twee maanden voor deze datum de
verzekering schriftelijk heeft opgezegd;
2. door schriftelijke opzegging door Avéro Achmea:
a. binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis, die voor Avéro
Achmea en/of de Stichting die de rechtsbijstand verleent tot
een verplichting kan leiden, haar ter kennis is gekomen;
b. binnen dertig dagen nadat zij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering of rechtsbijstand heeft verleend, dan
wel heeft afgewezen;
c. indien de verzekeringsnemer langer dan drie maanden
ingebreke is de (suppletie)premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen;
d. indien de verzekeringsnemer langer dan drie maanden in
gebreke is de kosten te betalen als bedoeld in art. 4 van de
voorwaarden van de Rubriek Hulpverlening;
e. indien een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. Avéro Achmea zal in de gevallen
a, b en e een opzeggingstermijn van ten minste dertig dagen
in acht nemen;
3. door schriftelijke opzegging door de verzekeringsnemer
binnen dertig dagen nadat een onder de verzekering gereclameerde verplichting door Avéro Achmea en/of de Stichting
die de rechtsbijstand verleent is afgewezen;
4. indien de verzekeringsnemer weigert de wijziging van premie
en/of voorwaarden te accepteren, die Avéro Achmea op
grond van art. 8 kan verlangen en wel per de in de mededeling door Avéro Achmea genoemde datum;
5. indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt
gestald; de verzekeringsnemer is verplicht Avéro Achmea van
deze omstandigheid zo spoedig mogelijk mededeling te doen.
B
De dekking eindigt:
1. zodra de verzekeringsnemer of - in geval van zijn overlijden zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en/of de feitelijke macht erover verliezen. De
verzekeringsnemer is, respectievelijk de erfgenamen zijn,
verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van
eigendom en iedere omstandigheid, die tot het einde van de
dekking heeft geleid, daarvan mededeling te doen aan Avéro
Achmea;
2. bij niet tijdige betaling of weigering tot betalen van de
verschuldigde (suppletie)premie, de kosten en de assurantiebelasting, een en ander conform het bepaalde in art. 7 van
deze Algemene voorwaarden;
3. in geval van totaal verlies of tenietgaan van het motorrijtuig;
4. bij niet tijdige betaling of weigering tot betalen van de kosten
als bedoeld in art. 4 van de voorwaarden van de Rubriek
Hulpverlening.

Premie
Premiebetaling
De verzekeringsnemer dient de (suppletie)premie, de kosten
en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de
dertigste dag nadat zij verschuldigd worden.
Termijnbetaling
Indien met verzekeringsnemer is overeengekomen dat de
gedurende het lopende verzekeringsjaar verschuldigde
premie, kosten en assurantiebelasting in termijnen zullen
worden voldaan en verzekeringsnemer blijft in gebreke een
termijnbetaling binnen de in A genoemde periode te verrichten, dan worden de alsnog verschuldigde premie, kosten en
assurantiebelasting voor het nog resterende verzekeringsjaar
in hun geheel opeisbaar en wel vanaf het tijdstip waarop
verzekeringsnemer in gebreke bleef een voor een verschenen
termijn verschuldigd bedrag tijdig te voldoen.
Premieverrekening
Indien de dekking is opgeschort binnen het lopende verzekeringstijdvak en vervolgens weer van kracht wordt voor
een ander motorrijtuig, zal de premie over de onverstreken
termijn in mindering worden gebracht op de premie voor de
verzekering met betrekking tot dat andere motorrijtuig.
Wanbetaling
Indien de verzekeringsnemer de verschuldigde (suppletie)premie, de kosten en assurantiebelasting niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaats vinden op of na de dag waarop de
(suppletie)premie, de kosten en de assurantiebelasting
verschuldigd worden.
Een ingebrekestelling door Avéro Achmea is daarvoor niet
vereist.
De verzekeringsnemer dient de verschuldigde (suppletie)premie, de kosten en assurantiebelasting vermeerderd met
eventuele incassokosten en wettelijke rente alsnog te betalen.
De dekking gaat weer in de dag na die waarop het totaal
verschuldigde door Avéro Achmea is ontvangen.
Terugbetaling van premie
In de gevallen genoemd in art. 8 en in art. 9.A.2.a en b, 3, 4 en
5 van de Algemene voorwaarden is Avéro Achmea verplicht
de onverdiende premie terug te betalen.
Wijziging premiebepalende factoren
De premie voor deze verzekering is onder andere gebaseerd
op de woon- of verblijfplaats van de regelmatige bestuurder,
de leeftijd van de regelmatige bestuurder, het gebruik van het
motorrijtuig en het aantal jaarlijks te rijden kilometers.
De verzekeringsnemer is verplicht Avéro Achmea onmiddellijk
in ken-nis te stellen van de verhuizing van verzekeringsnemer
of re- gelmatige bestuurder, wijziging in het gebruik van het
motorrijtuig of wijziging in het aantal jaarlijks te rijden kilometers.
Bij wijziging van één van de genoemde premiebepalende
factoren heeft Avéro Achmea het recht de premie aan te
passen per een door Avéro Achmea vast te stellen datum.
Een dergelijke premie-aanpassing geeft de verzekeringsnemer niet het recht de verzekering te beëindigen.
2

1.
2.
3.
B
1.

a.
b.
2.
a.

Art. 11 Afkoop
A
Indien de Stichting van mening is dat het financieel belang
van de verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is
zij gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te
verlenen verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte
van het financieel belang.
B
De rechten die ter zake deze gebeurtenis voor de verzekerde
voortvloeien uit de verzekering komen na betaling van het
bedrag te vervallen.

b.
c.
-

Art. 12 Geschillen
A
Indien verzekerde en de Stichting van mening verschillen
over de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het
juridisch probleem waardoor de verzekerde aanspraak heeft
op rechtsbijstand, zal dit meningsverschil op kosten van de
Stichting ter beslissing worden voorgelegd aan een door
verzekerde te kiezen in Nederland gevestigde advocaat. De
Stichting zendt de aan partijen bekende stukken aan de
advocaat, die op basis daarvan zijn standpunt bepaalt en dit
gemotiveerd schriftelijk aan verzekerde en de Stichting
toelicht. Indien de advocaat het met verzekerde eens is.
wordt de zaak met inachtneming van dit oordeel voortgezet.
Indien de advocaat het met verzekerde niet eens is, kan
verzekerde de zaak aan zich trekken. Bereikt hij het door
hem beoogde resultaat alsnog, dan vergoedt de Stichting de
door verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand voor
zover die voor zijn rekening zijn gekomen.
B
Is het verlenen van rechtsbijstand buiten het in A genoemde
geval opgedragen aan een externe deskundige en de verzekerde verschilt met deze deskundige van mening over de te
volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridisch
probleem waarvoor de verzekerde aanspraak heeft op
rechtsbijstand, dan kan de verzekerde de zaak aan zich
trekken. Bereikt hij het door hem beoogde resultaat alsnog,
dan vergoedt de Stichting de gemaakte kosten van rechtsbijstand voor zover die voor zijn rekening zijn gekomen.

-

d.
C
1.

a.
b.
VOORWAARDEN RUBRIEK HULPVERLENING
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1
A
B
C

Art. 10 Kortingen en toeslagen
A
Bij de berekening van de premie voor de WA- en/of volledige
Cascoverzekering geldt de volgende kortings/toeslagregeling:
1. de verschuldigde premie wordt bij ingang of wijziging van de
verzekering mede berekend aan de hand van de op het
polisblad aangegeven kortingstrede;

Art. 2
A

D

Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
VHD:
Verzekeraarshulpdienst B.V.;
VHD TravelCare:
de organisatie die de hulpverlening in het buitenland regelt;
verzekerde:
1. verzekeringsnemer;
2. de eigenaar, de houder, de bestuurder van het motorrijtuig
3. zij die door het motorrijtuig worden vervoerd;
pech:
elk gebrek aan het motorrijtuig dat niet het gevolg is van een
gebeurtenis ten gevolge waarvan de verzekerde zijn reis
tijdelijk niet meer met het motorrijtuig kan voortzetten.

c.

15

Omvang van de dekking
Een verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van
kosten zoals hierna omschreven indien:
de hulpverlening en/of de kosten tot stand komen in overleg
met en na verkregen instemming van de VHD en/of de VHD
TravelCare;
verzekerde zijn volledige medewerking verleent;
verzekerde zijn recht doet blijken aan de hand van een
geldige Verzekeraarshulpkaart.
Hulpverlening ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis
Het recht op hulp ontstaat indien als gevolg van een gebeurtenis in Nederland het motorrijtuig en/of aanhanger dat aan
het motorrijtuig is gekoppeld dan wel van het motorrijtuig is
losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot stilstand is
gekomen (waaronder niet is begrepen het enkel tot stilstand
komen als gevolg van pech) niet meer kan rijden en/of de
in- of opzittenden door deze gebeurtenis niet in staat zijn het
motorrijtuig verder te besturen.
De hulpverlening omvat indien de gebeurtenis zich in
Nederland heeft voorgedaan:
het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhanger naar één door de verzekerde(n) te bepalen adres
in Nederland;
het vervoer van de inzittenden met hun bagage per taxi naar
één door de verzekerde(n) te bepalen adres in Nederland.
Indien de gebeurtenis zich buiten Nederland maar binnen
het verzekeringsgebied heeft voorgedaan, omvat de hulpverlening:
het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en
slepen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger
naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade kan
worden beoordeeld en/of hersteld;
het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bewaken en
stallen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger;
het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhanger naar een door de verzekerden te bepalen adres in
Nederland, mits:
het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger niet binnen
vier werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd, dat de (terug)reis op
technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden;
de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het
beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor invoering
of vernietiging van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhanger in het betreffende land. In dat geval hebben de
inzittenden ook recht op vervoer van reisbagage naar
Nederland.
de terugreiskosten van de inzittenden, indien op grond van
het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd.
Vergoed worden de kosten van vervoer per:
taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation,
trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland, dat
het dichtst ligt bij de plaats van bestemming,
taxi van dat station naar de plaats van bestemming.
Pechhulp buitenland
Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze dekking verzekerd is.
Het recht op hulp ontstaat indien het motorrijtuig en/of
aangekoppelde aanhanger ten gevolge van pech buiten
Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied tot stilstand
is gekomen, niet meer kan rijden en/of de bestuurder of
andere in- of opzittenden door deze pech niet in staat zijn
het motorrijtuig verder te besturen.
De hulpverlening omvat:
de onder A omschreven hulpverlening;
de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs
de weg na het tot stilstand komen van het motorrijtuig en/of
aanhanger als gevolg van pech tot een maximum van f 250,(€ 113,45) voor alle noodzakelijke kosten te zamen. De
kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Evenmin worden de kosten vergoed
indien de reparatie plaatsvindt bij een herstelbedrijf;
het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig en/of
aanhanger rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter
plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De
kosten van onderdelen komen niet voor vergoeding in
aanmerking.

b. indien deze verzekering is gesloten aansluitend op een
andere soortgelijke verzekering, waarin het desbetreffende
risico eveneens was gedekt;
3. De contractsrechtsbijstand motorrijtuigen geldt indien de
gebeurtenis in Nederland heeft plaatsgevonden en
bovendien de wederpartij in Nederland is gevestigd.
4. Om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te komen
dient verzekeringsnemer bij de zaak een financieel belang te
hebben van minimaal f 250,- (€ 113,45).

andere verzekering wordt gedekt en verzekerde voldeed aan
de eisen met betrekking tot het hebben van een in het
betreffende land geldig verzekeringsbewijs. Verzekerde is
verplicht de Stichting te machtigen over de zekerheidstelling
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Hij zal alle
medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.
Verzekerde is verplicht het door de Stichting betaalde
bedrag aan haar terug te betalen zodra vaststaat, dan wel
redelijkerwijs is aan te nemen, dat geen teruggave zal
worden verkregen, maar in ieder geval uiterlijk binnen twee
jaar nadat de Stichting heeft betaald.

Art. 5 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
A
Voor rekening van de Stichting komen:
1. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van de Stichting;
2. de kosten van de in overleg met de Stichting ingeschakelde
externe deskundige(n) en van de in diens opdracht in overleg
met de Stichting genomen maatregelen;
3. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen;
4. de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij,
voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten laste
van de verzekerde komen;
5. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis
gedurende maximaal vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk
is geworden;
6. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde,
indien zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlands
gerecht door een rechter is bevolen of door verzekerdes
externe deskundige dringend wordt gewenst.
B
De interne kosten van de Stichting, zoals genoemd in A.1,
zijn onbeperkt verzekerd. De Stichting vergoedt de externe
kosten, zoals genoemd in A.2 t/m 6, tot ten hoogste
f 100.000,- (€ 45.378,-) per gebeurtenis. Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, dan geldt het maximum van f 100.000,(€ 45.378,-) voor alle aanspraken tezamen. Zodra te
verwachten is dat de externe kosten het verzekerd bedrag te
boven zullen gaan, zal de Stichting verzekerde hiervan op de
hoogte stellen en in overleg met hem bezien hoe verder te
handelen.
C
Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk onder
de dekking van deze verzekering valt, worden de aan het
verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door de
Stichting slechts pro rata vergoed.
D
Indien de tegenpartij tot vergoeding van kosten, waaronder
begrepen buitengerechtelijke kosten, kan worden gehouden,
komt het bedrag van deze kosten ten gunste van de
Stichting.
E
Niet onder de verzekering vallen:
1. BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan verrekenen met door hem verschuldigde BTW-afdrachten;
2. kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen. Mocht
vergoeding worden geweigerd dan neemt de Stichting alle
kosten van (buiten-)gerechtelijke invordering voor zijn
rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden vergoed
kan de Stichting deze voorschieten aan verzekerde, die zich
verplicht deze kosten terug te betalen op het moment dat
deze kosten zijn vergoed;
3. kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes, dwangsommen of door verzekerde te
betalen rente;
4. kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of
fouten van de verzekerde met betrekking tot de behandeling
van de zaak;
5. kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen.
Art. 6

Art. 7

Art. 8

A
B

C
D

E

Aanvullende uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden zijn ook voor het verlenen van rechtsbijstand
van kracht. Tevens is de Stichting niet verplicht tot het
verlenen van rechtsbijstand indien de gebeurtenis verband
houdt met of indien het betreft:
fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies,
accijnzen;
strafvervolging of administratiefrechtelijke beschikking
wegens verdenking van:
1. het opzettelijk plegen van een strafbaar feit of het plegen van
een economisch delict of een opzetdelict. Indien definitief
komt vast te staan dat geen veroordeling wegens opzet of
economisch delict volgt, dan worden alsnog de kosten van
rechtsbijstand vergoed;
2. het plegen van een strafbaar feit, waarbij geen schade is
ontstaan en een schikkingsvoorstel is ontvangen door verzekerde of door hem verkregen had kunnen worden indien
hij er tijdig om zou hebben gevraagd;
3. het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in het
kader van een administratiefrechtelijke afhandeling een
sanctie krijgt opgelegd;
een gebeurtenis waarvoor verzekerde aanspraak kan maken
op behartiging van zijn belangen krachtens een aansprakelijkheidsverzekering;
een onderling geschil tussen verzekerden op dezelfde polis.
Bestaan tegenstrijdige belangen tussen verzekerden dan
wordt uitsluitend aan verzekeringsnemer rechtsbijstand
verleend;
een geschil over de personenautoverzekering rechtsbijstand
(Avéro Achmea vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte
kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt).

B

Art. 9
A
1.
2.
3.
4.
5.

B

Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond
van een onrechtmatige daad in Nederland, waardoor zaken
van verzekerde zijn beschadigd, en alleen ten gevolge van
financieel onvermogen van de aansprakelijke het niet
mogelijk is de schade te verhalen, kan verzekerde verlangen
dat de Stichting tegen finale kwijting deze materiële schade
vergoedt tot een maximum van f 1.500,- (€ 680,67).

De verplichtingen van de verzekerde
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor de Stichting kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te verlenen, is hij verplicht:
zo spoedig mogelijk die gebeurtenis bij de Stichting te
melden;
zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te
verstrekken;
zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van de Stichting zou kunnen benadelen;
zich op verzoek van de Stichting in een strafzaak civiele
partij te stellen;
alle door de Stichting verlangde medewerking te verlenen bij
het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand.
Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde
de Stichting onder uitsluiting van ieder ander tot het - zowel
in als buiten rechte - behartigen van zijn belangen.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één
van de hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van de Stichting heeft geschaad,
dan wel indien verzekerde een ander met de behartiging van
zijn belangen heeft belast. Anders dan in de algemene
voorwaarden staat opgenomen, vervalt het recht op rechtsbijstand ter zake, indien de aanmelding plaatsvindt na een
jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of
had kunnen krijgen van de gebeurtenis, die voor de Stichting
tot een verplichting kan leiden.

Art. 10 Behandeling van de zaak en verplichtingen
van de Stichting
A
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in dienst
van de Stichting of door externe deskundigen, indien de
Stichting dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Met externe
deskundigen worden bedoeld advocaten en andere ter zake
kundigen, die krachtens toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mogen
verlenen. Ingeval een externe deskundige voor het verlenen

Zekerheidstelling
Indien door de overheid het stellen van zekerheid wordt
verlangd om opheffing van een beslag of de invrijheidstelling
van een verzekerde te verkrijgen, zal de Stichting deze
zekerheid verstrekken tot een maximum van f 100.000,(€ 45.378,-) per gebeurtenis, mits vaststaat dat de verzekerde ter zake van de gebeurtenis rechten uit hoofde van
deze verzekering heeft, deze zekerheidstelling niet door een
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2. is eenmaal de trede van inschaling bepaald, dan wordt voor
het volgende verzekeringsjaar de verschuldigde premie
berekend aan de hand van onderstaande tabel, zulks afhankelijk van het aantal WA- en/of Cascoschaden dat in het
afgelopen verzekeringsjaar is gevallen;
3. wijziging van inschaling vindt steeds plaats per hoofdpremievervaldatum;
4. het recht op korting, dan wel hogere korting, vangt eerst
weer aan na een schadevrij verzekeringsjaar.
Bonus/Malustabel
Na een verzekeringsjaar wordt op de premie voor de
rubrieken Aansprakelijkheid en Volledig cascoverzekering
een korting verleend dan wel een toeslag berekend volgens
onderstaande tabel:

krachtens de andere verzekering geen recht op vergoeding
bestaat. Komt in de voorwaarden van die andere verzekering
een soortgelijke bepaling voor of weigert de andere
maatschappij binnen een redelijke termijn de schade te
vergoeden, dan zal Avéro Achmea de schade vergoeden
voor zover onder deze verzekering gedekt. De verzekerde is
dan echter verplicht zijn rechten desgewenst aan Avéro
Achmea over te dragen.
Art. 14 Geschillen met Avéro Achmea
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dienen eerst aan het interne klachtenbureau van de
verzekeraar te worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van
Avéro Achmea voor verzekerde niet bevredigend is, kunt u
zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
wenden.
Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht
en er werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen
door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de
Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de goede
naam van de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag

De kortingstrede wordt na een
verzekeringsjaar

C
1.

2.

3.
a.
b.
4.
5.

Kortings- Premie
trede
percent.

zonder
schade

met 1
schade

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19

0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

130
120
100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
25
25
25
25
25

met 2
schaden
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
7

Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling
door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter, waarbij uitsluitend de
rechter te Leeuwarden bevoegd is. Op het geschil is
Nederlands recht van toepassing.
VOORWAARDEN RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.

Na 3 of meer schadegevallen die in één verzekeringsjaar ten
laste van de verzekering komen geldt een terugval naar
trede 0.
Een aangemelde schade heeft geen invloed op de inschaling
indien:
definitief vaststaat dat Avéro Achmea geen schadevergoeding verschuldigd is of zal worden, dan wel indien Avéro
Achmea de betaalde schade geheel op een derde heeft
verhaald dan wel binnen 6 maanden na betaling van de
verzekerde heeft terugontvangen.
Avéro Achmea een schadevergoeding heeft moeten betalen
of niet heeft kunnen verhalen enkel en alleen op grond van
een overeenkomst waarbij verzekeringsmaatschappijen over
en weer - geheel of gedeeltelijk - afstand hebben gedaan
van verhaal;
de schade is veroorzaakt door gebeurtenissen vermeld in:
art. 3.G van de Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering;
art. 2.A.1 t/m 2.A.11 van de Rubriek Volledige cascoverzekering of van de Rubriek Beperkt cascoverzekering;
Avéro Achmea als gevolg van de vaste afschrijving of de
nieuwwaarderegeling zoals vermeld in de Rubriek Volledige
cascoverzekering de schade niet volledig kan verhalen;
uitsluitend de passagier aansprakelijk is voor de schade en
zijn aansprakelijkheid als particulier bij Avéro Achmea is
verzekerd.

Art. 1

WAM-dekking
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden van
deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering
geacht te voldoen aan de door of krachtens de WAM
gestelde eisen.

Art. 2

Verzekerden
In deze rubriek wordt verstaan onder verzekerde:
verzekeringsnemer;
eigenaar, de bezitter en de houder van het motorrijtuig;
de bestuurder;
de passagier;
de werkgever van de onder a t/m d genoemde verzekerden,
indien hij krachtens art. 6:170 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de schade door een verzekerde veroorzaakt.

A
B
C
D
E

Art. 3 Omvang van de dekking
A
Wettelijke aansprakelijkheid
1. Verzekerd is voor alle verzekerden tezamen tot maximaal het
op het polisblad verzekerde bedrag per gebeurtenis de
aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan
personen en zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die tijdens de verzekeringsduur met of
door het motorrijtuig veroorzaakt is.
2. Indien Avéro Achmea voor het motorrijtuig een IVB heeft
afgegeven, zijn gedurende het in dat bewijs genoemde
tijdvak in de landen waarvoor dat bewijs geldig is, tevens de
wettelijke bepalingen van dat land, betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering, op deze verzekering van
toepassing.
B
Aanhangwagenrisico
1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade toegebracht met of door een aanhangwagen, die
aan het motorrijtuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is
losgeraakt, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen.
2. Schade aan de aanhangwagen zelf is niet verzekerd.
C
Ladingrisico
1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade, veroorzaakt door zaken, die vervoerd worden met,
dan wel tijdens het rijden vallen of gevallen zijn van het
motorrijtuig en/of de aanhangwagen.
2. Schade veroorzaakt tijdens het laden of lossen is niet
verzekerd.
D
Sleeprisico bij kosteloze hulpverlening
1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade, veroorzaakt terwijl met het motorrijtuig een ander

Art. 11 Adres
Verzekeringsnemer dient een wijziging van adres zo spoedig
mogelijk aan Avéro Achmea mee te delen. Kennisgevingen
door Avéro Achmea aan verzekeringsnemer geschieden
rechtsgeldig aan diens laatst bij Avéro Achmea bekende
adres.
Art. 12 Privacy-reglement
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door Avéro
Achmea gevoerde persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacy-reglement van toepassing.
Art. 13 Samenloop van verzekeringen
Indien schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, zal Avéro
Achmea slechts verplicht zijn tot vergoeding voor zover
3

2.
E

F

1.
2.
G

H
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I
1.

2.

3.

motorrijtuig bij wijze van kosteloze hulpverlening wordt
gesleept.
Schade aan het gesleepte motorrijtuig zelf is niet verzekerd.
Schade aan kleding en handbagage
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade aan kleding en handbagage van de passagiers, mits
het motorrijtuig en/of de meeverzekerde aanhangwagen
eveneens is beschadigd bij de gebeurtenis.
Schade aan andere motorrijtuigen van verzekeringsnemer
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die met het
verzekerde motorrijtuig wordt veroorzaakt aan andere motorrijtuigen waarvan verzekeringsnemer eigenaar of houder is.
Verzekeringsnemer heeft in dat geval recht op schadevergoeding als een willekeurige derde. Met betrekking tot schade
toegebracht door of aan andere motor- rijtuigen dan personenauto’s voor particulier gebruik is evenwel uitgesloten de
aansprakelijkheid voor:
schade veroorzaakt in gebouwen of op terreinen in gebruik
bij verzekeringsnemer;
schade voortvloeiend uit de schade aan het andere motorrijtuig.
Vervoer van gewonden
Verzekerd is de schade door verontreiniging van de
bekleding van een ander motorrijtuig als gevolg van het
kosteloos vervoer van een bij een verkeersongeval, waarbij
het motorrijtuig betrokken is, gewond geraakte verzekerde,
voor zover de schade niet voor vergoeding in aanmerking
komt op grond van een andere verzekering al dan niet van
oudere datum.
Zekerheidstelling
Indien een overheid ter waarborging van de rechten van
benadeelden een zekerheidstelling verlangt voor:
de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of
de invrijheidstelling van een verzekerde
wordt deze verstrekt tot een maximum van f 100.000,(€ 45.378,-) per gebeurtenis, mits de verzekerde ter zake van
de gebeurtenis rechten aan deze verzekering kan ontlenen.
De verzekerden zijn verplicht Avéro Achmea te machtigen
over de zekerheidstelling te beschikken, zodra deze wordt
vrijgegeven. Voorts zullen zij alle medewerking moeten
verlenen om terugbetaling te verkrijgen.
Proceskosten, bijstand en wettelijke rente
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis boven het verzekerd
bedrag:
de kosten van de door Avéro Achmea verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt
strafproces, indien Avéro Achmea van de haar in art. 5.A.6
van de Algemene voorwaarden gegeven bevoegdheid
gebruik maakt.
Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;
de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de
verzekerde, danwel tegen Avéro Achmea aanhangig gemaakt
burgerlijk proces, voor zover de leiding overeenkomstig art.
5.A.6 van de Algemene voorwaarden bij Avéro Achmea
berust, alsmede de proceskosten waartoe de verzekerde of
Avéro Achmea veroordeeld wordt;
de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Art. 5
A

B

Art. 6

Art. 7
A

B

Regeling van de schade
Avéro Achmea belast zich met de regeling en de vaststelling
van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Zij zal daarbij voor zover mogelijk met de belangen van de
verzekerde rekening houden.
Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan
het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van
deze uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. Indien het vermoeden bestaat dat de te
vergoeden schade het verzekerde bedrag te boven gaat, zal
Avéro Achmea, alvorens een beslissing te nemen, verzekerde
hiervan in kennis stellen en hierover met hem overleg plegen.
Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
Deze verzekering is ook van toepassing voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade toegebracht met of
door een naar type en prijsklasse gelijksoortig motorrijtuig dat
het verzekerde motorrijtuig vervangt zolang dit in reparatie of
revisie is bij een erkend garagebedrijf, tenzij er voor het
vervangende motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering
bestaat.
Verhaalsrecht van Avéro Achmea
In alle gevallen waarin Avéro Achmea op grond van wettelijke
bepalingen een schadevergoeding verschuldigd wordt,
hoewel de verzekerde geen rechten aan deze verzekering kan
ontlenen, is Avéro Achmea gerechtigd de door haar verschuldigde schadevergoeding alsmede de kosten te verhalen op
de aansprakelijke verzekerde(n). Avéro Achmea zal van haar
verhaalsrecht geen gebruik maken tegenover de verzekerde
die aantoont, dat de omstandigheden op grond waarvan hij
geen rechten aan deze verzekering kan ontlenen, zich buiten
zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt
treft.
Indien de schade van een benadeelde door een ander dan
verzekeringsnemer is veroorzaakt, nadat de dekking volgens
art. 9.B.1 van de Algemene voorwaarden is geëindigd, zal
Avéro Achmea van haar verhaalsrecht tegenover verzekeringsnemer of - in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen
geen gebruik maken, mits hij voldaan heeft, respectievelijk zij
voldaan hebben aan de verplichting tot de kennisgeving die
krachtens dat artikel op hem respectievelijk hen rust.

VOORWAARDEN RUBRIEK VOLLEDIGE CASCOVERZEKERING
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1
A
1.
2.
3.
4.

Art. 4. Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
A
Eigen zaken/opzicht
de aansprakelijkheid voor schade aan zaken:
1. die de verzekerde in eigendom toebehoren of
2. die de verzekerde onder zich heeft, dan wel
3. die met of door het motorrijtuig en/of aanhanger worden
vervoerd, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade,
met uitzondering van schade aan handbagage en kleding van
passagiers, overeenkomstig het in art. 3.E bepaalde;
B
Schade bestuurder
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan degene
die het motorrijtuig bestuurt;
C
Diefstal/geweldpleging
schade, die het gevolg is van de aansprakelijkheid van hen
die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende,
het motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken;
D
Contractuele aansprakelijkheid
de aansprakelijkheid van de verzekerde, die uitsluitend voortvloeit uit een door hem of namens hem aangegane
contractuele verplichting.

B
C

Art. 2
1.
2.
3.

4.
5.

4

Verzekerde
In deze rubriek wordt verstaan onder:
verzekerde:
de verzekeringsnemer;
de eigenaar, bezitter, houder van het motorrijtuig;
de bestuurder;
zij die door het motorrijtuig worden vervoerd;
motorrijtuig:
het op het polisblad omschreven motorrijtuig met de daarbij
behorende standaarduitrusting;
accessoires:
de niet tot het motorrijtuig behorende, specifiek aan het
motorrijtuig toegevoegde voorwerpen, technische modificaties en veranderingen aan de carrosserie.
Omvang van de verzekering
Verzekerd is schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van
het motorrijtuig ontstaan door:
brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag;
het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
diefstal van het motorrijtuig of onderdelen daarvan, verduistering, inbraak of joyriding of pogingen - daartoe een en ander
mits door anderen dan verzekerde - alsmede beschadiging
ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig was
ontvreemd;
kwaadwillige beschadiging, niet vallend onder de onder 3
genoemde oorzaken;
ruitbreuk, inclusief de schade door scherven, mits niet
gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig
en/of de accessoires. Onder ruit wordt in ieder geval niet
verstaan een zonnedak alsmede het glas van koplampen;

behandeling van een tussen hen beiden gerezen en bij de
Stichting aangemeld geschil.
De opdracht aan externe deskundigen wordt uitsluitend
namens verzekerde door de Stichting gegeven.
Gaat het om een zaak waarin een Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking die bij het betreffende buitenlandse gerecht
staan ingeschreven.
De Stichting is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens
voor haar rekening meer dan een externe deskundige in te
schakelen.
De Stichting is niet gebonden aan betalingsafspraken die
door verzekerde met een externe deskundige gemaakt zijn.
De Stichting is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat
door of verband houdt met de behandeling van een zaak
door een ingeschakelde derde.

C
D

E

F

G
H

nabestaanden van de hierboven genoemde verzekerden,
voor zover het een actie betreft uit genoemd artikel en geen
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, in de
behoefte aan rechtsbijstand voorziet.
Art. 3
A

B

C

Art. 11 Afkoop
A
Indien de Stichting van mening is dat het financieel belang
van de verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is
zij gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te
verlenen verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte
van het financieel belang.
B
De rechten die ter zake deze gebeurtenis voor de verzekerde
voortvloeien uit de verzekering komen na betaling van het
bedrag te vervallen.

D

Art. 12 Geschillen
A
Indien verzekerde en de Stichting van mening verschillen
over de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het
juridisch probleem waardoor de verzekerde aanspraak heeft
op rechtsbijstand, zal dit meningsverschil op kosten van de
Stichting ter beslissing worden voorgelegd aan een door
verzekerde te kiezen in Nederland gevestigde advocaat. De
Stichting zendt de aan partijen bekende stukken aan de
advocaat, die op basis daarvan zijn standpunt bepaalt en dit
gemotiveerd schriftelijk aan verzekerde en de Stichting
toelicht. Indien de advocaat het met verzekerde eens is,
wordt de zaak met inachtneming van dit oordeel voortgezet.
Indien de advocaat het met verzekerde niet eens is, kan
verzekerde de zaak aan zich trekken. Bereikt hij het door
hem beoogde resultaat alsnog, dan vergoedt de Stichting de
door verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand voor
zover die voor zijn rekening zijn gekomen.
B
Is het verlenen van rechtsbijstand buiten het in A genoemde
geval opgedragen aan een externe deskundige en de verzekerde verschilt met deze deskundige van mening over de
te volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridisch
probleem waarvoor de verzekerde aanspraak heeft op
rechtsbijstand, dan kan de verzekerde de zaak aan zich
trekken. Bereikt hij het door hem beoogde resultaat alsnog,
dan vergoedt de Stichting de gemaakte kosten van rechtsbijstand voor zover die voor zijn rekening zijn gekomen.

Art. 4

A

B

C

D
VOORWAARDEN RUBRIEK RECHTSHULPVERZEKERING
PERSONENAUTO’S
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.

E
1.

Art. 1

Overdracht
Avéro Achmea heeft de behandeling van de door verzekerde
aangemelde (en verzekerde) voorvallen overgedragen aan de
Stichting Achmea Rechtsbijstand. Avéro Achmea garandeert
nakoming door de Stichting Achmea Rechtsbijstand van de
in deze voorwaarden genoemde verplichtingen.

a.

b.

Art. 2

c.

A

d.
e.
f.

B

Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Stichting Achmea Rechtsbijstand:
De Stichting Achmea Rechtsbijstand,
Postbus 474, 8901 BG Leeuwarden,
hierna te noemen de Stichting;
verzekerde:
a. verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
b. de bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
c. de in art. 6:108 van het Burgerlijk Wetboek of een overeenkomstige bepaling van buitenlands recht genoemde

2.
a.
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Rechtsbijstand
Aanspraak op rechtsbijstand
De verzekering geeft een verzekerde aanspraak op rechtsbijstand zoals hierna omschreven, indien zich tijdens de
verzekeringsduur een gebeurtenis voordoet die voor verzekerde zelf een juridisch probleem doet ontstaan.
Omschrijving rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in: de gebeurtenis die een verzekerde
heeft aangemeld, voor rekening van de Stichting op zijn
juridische gevolgen onderzoeken en ter zake adviseren, dan
wel de nodige (rechts-)maatregelen nemen of doen nemen,
tenzij in redelijkheid niet (meer) het door verzekerde beoogde
resultaat kan worden bereikt.
Bestaan juridische problemen twijfelachtig
Indien geen zekerheid bestaat omtrent de oorzaak, de
veroorzaker en/of (de omvang van) de feitelijke of geldelijke
gevolgen van de aangemelde gebeurtenis dient verzekerde
door middel van een rapport van een in overleg met de
Stichting te benoemen deskundige dienaangaande uitsluitsel
te verschaffen. Geeft het rapport voldoende grond voor een
juridische actie, waardoor het door verzekerde beoogde
resultaat kan worden bereikt, dan vergoedt de Stichting de
kosten van de rapportage.
Verscheidene belanghebbenden
Indien anderen dan verzekerde(n) met betrekking tot de
gebeurtenis die de behoefte aan rechtshulp heeft doen
ontstaan eveneens belang hebben, dan vergoedt de
Stichting aan verzekerde(n) slechts de kosten van rechtsbijstand in verhouding van het aantal verzekerden tot het
aantal belanghebbenden.
Omvang van de verzekering
Deze verzekering verleent aan verzekerde ter zake van een
gebeurtenis waarbij het motorrijtuig is betrokken de navolgende rechtsbijstand:
Verhaalsrechtsbijstand
rechtsbijstand tot het verhalen van de schade die aan verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wettelijke
aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijkheid heeft zich
in een strafprocedure civiele partij te stellen zonder daardoor
rechten prijs te geven, maar hij daaraan niet wil meewerken,
dan is de Stichting ter zake niet tot verdere rechtsbijstandverlening verplicht;
Strafrechtsbijstand
rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte strafvervolging, bij het daaraan verbonden onderzoek en bij alle in
verband daarmee genomen maatregelen;
Rijbewijsrechtsbijstand
rechtsbijstand ter terugverkrijging van een ingevorderd rij- of
kentekenbewijs of van het motorrijtuig, indien dat door de
overheid in beslag is genomen, en rechtsbijstand voor
problemen in verband met het ongeldig verklaren van het
rijbewijs;
Revindicatie
rechtsbijstand bij het opvorderen van het motorrijtuig uit
handen van een derde, als verzekerde het bezit van het
motorrijtuig door diefstal heeft verloren.
Rechtsbijstand bij een ter zake van het motorrijtuig tegen
een verzekerde gerichte opvorderingsactie door een derde.
Contractsrechtsbijstand
Aan verzekeringsnemer wordt rechtsbijstand verleend ter
zake van geschillen samenhangend met:
een koopovereenkomst van een nieuw motorrijtuig of een
motorrijtuig met BOVAG-garantie of een andere schriftelijke
garantie waar een dealerorganisatie of een importeur achter
staat;
reparatie- en revisie-opdrachten aan een bedrijf, mits dat
bedrijf is aangesloten bij de BOVAG- of FOCWA-organisatie;
financierings- en lease-overeenkomsten ter zake van het
motorrijtuig;
verzekeringsovereenkomsten ter zake van het motorrijtuig;
een overeenkomst van vervoer van het motorrijtuig;
een huurovereenkomst ter zake van een tijdelijke vervangende personenauto als bedoeld in art. 6 van de rubriek
Aansprakelijkheidsverzekering.
De contractsrechtsbijstand geldt voor gebeurtenissen die
plaatsvinden na een wachttijd van drie maanden vanaf de
ingangsdatum van deze verzekering. Er geldt geen wachttijd:
indien deze verzekering is gesloten voordat de levering van
het motorrijtuig heeft plaatsgehad;

3. Om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te komen
dient verzekeringsnemer bij de zaak een financieel belang te
hebben van minimaal f 250,- (€ 113,45).
Art. 5 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
A
Voor rekening van de Stichting komen:
1. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van de Stichting;
2. de kosten van de in overleg met de Stichting ingeschakelde
externe deskundige(n) en van de in diens opdracht in overleg
met de Stichting genomen maatregelen;
3. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen;
4. de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij,
voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten laste
van de verzekerde komen;
5. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis
gedurende maximaal vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk
is geworden;
6. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde,
indien zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlands
gerecht door een rechter is bevolen of door verzekerdes
externe deskundige dringend wordt gewenst.
B
De interne kosten van de Stichting, zoals genoemd in A.1,
zijn onbeperkt verzekerd. De Stichting vergoedt de externe
kosten, zoals genoemd in A.2 t/m 6, tot ten hoogste
f 100.000,- (€ 45.378,-) per gebeurtenis. Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, dan geldt het maximum van f 100.000,(€ 45.378,-) voor alle aanspraken tezamen. Zodra te
verwachten is dat de externe kosten het verzekerd bedrag te
boven zullen gaan, zal de Stichting verzekerde hiervan op de
hoogte stellen en in overleg met hem bezien hoe verder te
handelen.
C
Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk onder
de dekking van deze verzekering valt, worden de aan het
verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door de
Stichting slechts pro rata vergoed.
D
Indien de tegenpartij tot vergoeding van kosten, waaronder
begrepen buitengerechtelijke kosten, kan worden gehouden,
komt het bedrag van deze kosten ten gunste van de
Stichting.
E
Niet onder de verzekering vallen:
1. BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan verrekenen met door hem verschuldigde BTW-afdrachten;
2. kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen. Mocht
vergoeding worden geweigerd dan neemt de Stichting alle
kosten van (buiten-)gerechtelijke invordering voor zijn
rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden vergoed
kan de Stichting deze voorschieten aan verzekerde, die zich
verplicht deze kosten terug te betalen op het moment dat
deze kosten zijn vergoed;
3. kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes, dwangsommen of door verzekerde te
betalen rente;
4. kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of
fouten van de verzekerde met betrekking tot de behandeling
van de zaak;
5. kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen.
Art. 6

Art. 7

6. storm, waaronder te verstaan wind met een snelheid van ten
minste 14 meter per seconde (windkracht 7);
7. overstroming, vloedgolf, hagel, lawines, vallend gesteente,
instorting, aardverschuiving, aardbeving of soortgelijke
natuurrampen;
8. botsing met loslopende of vliegende dieren uitsluitend voor
zover de schade rechtstreeks door de botsing met het dier is
toegebracht. Schade als gevolg hiervan ontstaan door
botsing met andere objecten valt onder de dekking van
A.12;
9. rellen, waaronder verstaan worden incidentele geweldsmanifestaties;
10. een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd
dat het motorrijtuig voor vervoer per auto, schip, trein of
vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderneming is
toevertrouwd, met uitzondering van schade als schrammen,
krassen of lakschade;
11. verontreiniging van de stoffering van het motorrijtuig en/of
de accessoires als gevolg van het kosteloos vervoer van bij
een verkeersongeval gewonde personen;
12. andere van buiten komende onheilen dan hierboven
vermeld, zoals botsen, omslaan, slippen, van de weg of te
water geraken.

verkrijgen. Verzekerde is verplicht het door de Stichting
betaalde bedrag aan haar terug te betalen zodra vaststaat,
dan wel redelijkerwijs is aan te nemen, dat geen teruggave
zal worden verkregen, maar in ieder geval uiterlijk binnen
twee jaar nadat de Stichting heeft betaald.
Art. 8

A
B

C
D

E

Aanvullende uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden zijn ook voor het verlenen van rechtsbijstand
van kracht. Tevens is de Stichting niet verplicht tot het
verlenen van rechtsbijstand indien de gebeurtenis verband
houdt met of indien het betreft:
fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies,
accijnzen;
strafvervolging of administratiefrechtelijke beschikking
wegens verdenking van:
1. het opzettelijk plegen van een strafbaar feit of het plegen van
een economisch delict of een opzetdelict. Indien definitief
komt vast te staan dat geen veroordeling wegens opzet of
economisch delict volgt, dan worden alsnog de kosten van
rechtsbijstand vergoed;
2. het plegen van een strafbaar feit, waarbij geen schade is
ontstaan en een schikkingsvoorstel is ontvangen door verzekerde of door hem verkregen had kunnen worden indien
hij er tijdig om zou hebben gevraagd;
3. het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in het
kader van een administratiefrechtelijke afhandeling een
sanctie krijgt opgelegd;
een gebeurtenis waarvoor verzekerde aanspraak kan maken
op behartiging van zijn belangen krachtens een aansprakelijkheidsverzekering;
een onderling geschil tussen verzekerden op dezelfde polis.
Bestaan tegenstrijdige belangen tussen verzekerden dan
wordt uitsluitend aan verzekeringsnemer rechtsbijstand
verleend;
een geschil over de personenautoverzekering rechtsbijstand
(Avéro Achmea vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte
kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt).

Art. 9
A
1.
2.
3.
4.
5.

B

Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond
van een onrechtmatige daad in Nederland, waardoor zaken
van verzekerde zijn beschadigd, en alleen ten gevolge van
financieel onvermogen van de aansprakelijke het niet
mogelijk is de schade te verhalen, kan verzekerde verlangen
dat de Stichting tegen finale kwijting deze materiële schade
vergoedt tot een maximum van f 1.500,- (€ 680,67).
Zekerheidstelling
Indien door de overheid het stellen van zekerheid wordt
verlangd om opheffing van een beslag of de invrijheidstelling
van een verzekerde te verkrijgen, zal de Stichting deze
zekerheid verstrekken tot een maximum van f 100.000,(€ 45.378,-) per gebeurtenis, mits vaststaat dat de verzekerde ter zake van de gebeurtenis rechten uit hoofde van
deze verzekering heeft, deze zekerheidstelling niet door een
andere verzekering wordt gedekt en verzekerde voldeed aan
de eisen met betrekking tot het hebben van een in het
betreffende land geldig verzekeringsbewijs. Verzekerde is
verplicht de Stichting te machtigen over de zekerheidstelling
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Hij zal alle
medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te
12

B
C

Art. 4

A
Ook wordt de schade vergoed, indien de onder A genoemde
onheilen hun oorzaak vinden in slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek.

B
1.

De verplichtingen van de verzekerde
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor de Stichting kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te verlenen, is hij verplicht:
zo spoedig mogelijk die gebeurtenis bij de Stichting te
melden;
zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te
verstrekken;
zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van de Stichting zou kunnen benadelen;
zich op verzoek van de Stichting in een strafzaak civiele
partij te stellen;
alle door de Stichting verlangde medewerking te verlenen bij
het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand. Door
de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde de
Stichting onder uitsluiting van ieder ander tot het - zowel in
als buiten rechte - behartigen van zijn belangen.
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één
van de hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen van de Stichting heeft geschaad,
dan wel indien verzekerde een ander met de behartiging van
zijn belangen heeft belast. Anders dan in de algemene
voorwaarden staat opgenomen, vervalt het recht op rechtsbijstand ter zake, indien de aanmelding plaatsvindt na één
jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of
had kunnen krijgen van de gebeurtenis, die voor de Stichting
tot een verplichting kan leiden.

Art. 10 Behandeling van de zaak en verplichtingen van de
Stichting
A
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in dienst
van de Stichting of door externe deskundigen, indien de
Stichting dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Met externe
deskundigen worden bedoeld advocaten en andere ter zake
kundigen, die krachtens toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mogen
verlenen. Ingeval een externe deskundige voor het verlenen
van rechtsbijstand wordt ingeschakeld, heeft verzekerde het
recht deze zelf te kiezen. Heeft de verzekerde geen
voorkeur, dan kiest de Stichting.
B
Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een
externe deskundige te kiezen, heeft verzekerde eveneens,
indien zowel verzekerde als diens wederpartij jegens Avéro
Achmea aanspraak op rechtsbijstand hebben voor de

3.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

De slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het
eigen gebrek zelf worden echter niet vergoed.
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met
Accessoires
de waarde van eventuele accessoires met een maximum van
5% van het verzekerde bedrag tot maximaal f 5.000,(€ 2.268,90) indien het verzekerde bedrag wegens de
meerwaarde van de aanwezige accessoires te laag blijkt te
zijn. Voor muziekcassettes en (compact)discs blijft de
vergoeding te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag
van f 100,- (€ 45,38) per gebeurtenis en voor geluids-,
beeld-, zend- en ontvangapparatuur (waaronder autotelefoons) tot ten hoogste f 1.000,- (€ 453,78) per gebeurtenis;
Afleveringskosten
de gemaakte afleveringskosten voor een vervangend nieuw
motorrijtuig, met dien verstande dat vergoeding in afleveringskosten alleen plaatsvindt in de gevallen genoemd in
art. 4.B en C van deze rubriek
Stallingskosten
de noodzakelijke kosten voor bewaking en voorlopige
stalling of berging en vervoer van het motorrijtuig naar de
dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door deze verzekering gedekte schade naar behoren kan worden hersteld
en/of het motorrijtuig kan worden ondergebracht indien dit
ten gevolge van de schade niet op eigen kracht kan rijden
zonder gevaar verder schade op te lopen of te veroorzaken;
Noodreparaties
de kosten van noodreparaties, exclusief noodruiten;
Kosten kentekenbewijs
de noodzakelijke kosten van een nieuw compleet kentekenbewijs en van nieuwe gelijksoortige kentekenplaten, doordat
deel lll van het kentekenbewijs verloren is gegaan door een
gebeurtenis genoemd onder A van dit artikel;
Averij-grosse
de bijdrage in averij-grosse;
Daggeldvergoeding bij diefstal
een daggeldvergoeding van f 30,- (€ 13,61) per dag
gedurende de periode dat verzekerde als gevolg van diefstal
of verduistering van de gehele personenauto daarover niet
de beschikking heeft, echter met een maximum van dertig
dagen, sedert het moment van de diefstal of verduistering.
De uitkeringstermijn wordt verlengd met een redelijke
reparatieduur, indien de personenauto ten gevolge van de
diefstal of verduistering is beschadigd, met dien verstande
dat de totale uitkeringstermijn beperkt blijft tot dertig dagen.

B
1.

2.

C
1.

2.

3.

4.

D

E

Art. 3
A

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
Alcohol en drugs
1. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend
of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet worden
niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen;
2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het motorrijtuig
bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank,
dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn

1.

2.
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geweest dan één milligram alcohol per milliliter bloed, dan
wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn
geweest dan vierhonderdveertig microgram alcohol per liter
uitgeademde lucht;
de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder bij verdenking
dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 26 van de
Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen
aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter
vaststelling van het in art. 26 van de Wegenverkeerswet
bedoelde gehalte of gebruik. In afwachting van een rechterlijke uitspraak worden de verplichtingen van Avéro Achmea
opgeschort;
Bevriezing
schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een
gebeurtenis als vermeld in art. 2.A van deze rubriek;
Te zwaar beladen
schade als gevolg van het zwaarder beladen van het motorrijtuig dan op grond van de constructie door de overheid is
toegestaan.
Vaststelling van de schade
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met de in art. 2.B van
deze rubriek vermelde vergoedingen:
Reparatiekosten
In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van
het motorrijtuig, vergoedt Avéro Achmea de herstelkosten
tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van het
motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de restantwaarde.
Totaal verlies
In geval van algehele vernietiging van het motorrijtuig of
indien de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor de
gebeurtenis verminderd met de restantwaarde door de
herstelkosten wordt overtroffen (totaal verlies), vergoedt
Avéro Achmea de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk
vóór de gebeurtenis verminderd met de restantwaarde.
Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin) van het motorrijtuig, behoudt Avéro Achmea zich
het recht voor het wrak over te dragen aan een door haar
aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen
zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de verzekerde alle
delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs
heeft overgedragen aan Avéro Achmea.
Diefstal/verduistering gehele motorrijtuig
In geval van diefstal of verduistering vergoedt Avéro Achmea
de waarde van het motorrijtuig op basis van algehele vernietiging (totaal verlies), welke eerst wordt aangenomen, zodra
30 dagen zijn verstreken, sinds de datum van aangifte bij de
politie en het motorrijtuig niet kan worden terugverkregen.
Recht op uitkering bestaat eerst nadat de verzekerde zijn
eigendomsrecht op het motorrijtuig aan Avéro Achmea heeft
overgedragen. Wordt het motorrijtuig nadien teruggevonden,
dan is Avéro Achmea verplicht dit op diens verzoek aan de
verzekerde over te dragen, mits hij het door Avéro Achmea
uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de herstelkosten van
de tijdens de diefstal of verduistering ontstane schade,
terugbetaalt.
Wordt het motorrijtuig terugverkregen binnen 30 dagen na
de datum van aangifte van de diefstal of verduistering bij de
politie, dan is de verzekerde verplicht het motorrijtuig terug
te nemen.
Mocht het motorrijtuig bij of na het tijdstip van de diefstal of
verduistering zijn beschadigd, dan vergoedt Avéro Achmea met inachtneming van het hierboven onder A vermelde - de
herstelkosten.
Diefstal/verduistering accessoires
In geval van diefstal of verduistering van accessoires bestaat
slechts recht op schadevergoeding, indien het bezit door
middel van originele aankoopnota’s kan worden aangetoond. Vergoeding geschiedt altijd op basis van dagwaarde.
Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling personenauto’s
gehele object
Voor een personenauto met een cataloguswaarde tot
f 75.000,- (€ 34.033,52) (inclusief BTW), die bij afgifte van
het Nederlands kentekenbewijs deel I nieuw was, geldt in de
zin van B.1 als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis:
wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen een
periode van 12 maanden na de datum van afgifte van dit
kentekenbewijs, de dan geldende catalogusprijs van een
nieuwe auto van hetzelfde merk, type en uitvoering en indien
deze niet meer leverbaar is de dan geldende catalogusprijs
van een naar type en prijsklasse soortgelijke andere auto tot
een cataloguswaarde van maximaal 110% van het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag;
wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden na
12 maanden doch binnen 36 maanden na de datum van

genoemde afgifte, de onder 1 genoemde catalogusprijs,
verminderd met 2% over elke maand of gedeelte daarvan na
het verstrijken van 12 maanden na de datum van bedoelde
afgifte;
3. Indien de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de
waarde van de personenauto als hiervoor onder 1 of 2
vastgesteld, dan kan verzekeringsnemer aanspraak maken
op vergoeding van de vastgestelde waarde onder aftrek van
de waarde van de restanten.
4. De onder 1, 2 of 3 vastgestelde schadevergoeding kan het
verzekerd bedrag te boven gaan.
Deze regeling is niet van kracht voor taxi’s, lesauto’s, auto’s
dienende voor verhuur met of zonder chauffeur, leaseauto’s, busjes en kampeerauto’s.
Art. 5
A
B

C

VOORWAARDEN RUBRIEK BEPERKT CASCOVERZEKERING
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1
A
1.
2.
3.
4.
B

Regeling van de schade
De verzekerde is verplicht Avéro Achmea in de gelegenheid
te stellen de schade door een deskundige te laten opnemen
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.
De verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste f 1.000,(€ 453,78) direct te laten herstellen door een deskundige
reparateur, mits de vervangen onderdelen gedurende
minimaal dertig dagen worden bewaard en aan Avéro
Achmea een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.
De verzekerde heeft het recht naast de deskundige van
Avéro Achmea op eigen kosten ook een deskundige aan te
wijzen.
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen
benoemen zij te zamen een derde deskundige, wiens
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties
moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van een derde
deskundige worden door elk van de partijen voor de helft
gedragen. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn de
kosten van alle deskundigen voor rekening van Avéro
Achmea indien de verzekerde door de derde deskundige
geheel in het gelijk wordt gesteld.

C

Art. 2
A
1.
2.
3.

4.
5.

6.
Art. 6
A
B

C

Standaard eigen risico
Van de schade blijft per gebeurtenis het op het polisblad
bepaalde eigen risico voor rekening van verzekerde.
Een extra eigen risico van f 150,- (€ 68,07) per gebeurtenis
geldt, indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar en de
schade is veroorzaakt door gebeurtenissen vermeld in
art. 2.A.12 van deze rubriek.
Indien in geval van ruitbreuk als in art. 2.A.5 omschreven:
1. één of meer ruiten word(t)(en) vervangen en daarbij gebruik
wordt gemaakt van de diensten van een door Avéro Achmea
aangewezen herstelbedrijf, wordt het op het polisblad
vermelde eigen risico verminderd met f 150,- (€ 68,07) per
gebeurtenis;
2. uitsluitend herstel van de ruit(en) plaatsvindt met behulp van
de kunsthars-injectiemethode is geen eigen risico van
toepassing.

Art. 7

Art. 8

7.
8.
9.
10.

11.

Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
Deze verzekering geldt ook voor een niet aan verzekeringsnemer toebehorend, naar type en prijsklasse gelijksoortig,
motorrijtuig dat het verzekerde motorrijtuig vervangt zolang
dit in reparatie of revisie is bij een erkend herstelbedrijf, doch
maximaal gedurende de eerste tien achtereenvolgende
dagen of zoveel dagen meer als nodig is voor de vaststelling
van de schadevergoeding bij totaal verlies overeenkomstig
art. 4.B.1, tenzij er voor dit vervangende motorrijtuig reeds
een cascoverzekering, al dan niet van oudere datum,
bestaat.
De nieuwwaarderegeling, zoals in art. 4.E vermeld is niet van
toepassing op het vervangend motorrijtuig.

B
1.

Afstand van verhaalsrecht
Avéro Achmea doet ter zake van een krachtens deze verzekering uitbetaalde schade afstand van de haar toekomende
verhaalsrechten jegens de bestuurder en de passagier en/of
diens werkgever, indien hij krachtens art. 6:170 van het
Burgerlijk Wetboek voor hen aansprakelijk is, mits zij aan alle
voor hen uit de verzekering voortvloeiende verplichtingen
hebben voldaan en zij aantonen, dat zich ten aanzien van
hen geen der omstandigheden als bedoeld in art. 4.A t/m F
van de Algemene voorwaarden hebben voorgedaan.

2.

3.
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Art. 3
A

Verzekerde
In deze rubriek wordt verstaan onder:
verzekerde:
de verzekeringsnemer;
de eigenaar, bezitter, houder van het motorrijtuig;
de bestuurder;
zij die door het motorrijtuig worden vervoerd;
motorrijtuig:
het op het polisblad omschreven motorrijtuig met de daarbij
behorende standaarduitrusting;
accessoires:
de niet tot het motorrijtuig behorende, specifiek aan het
motorrijtuig toegevoegde voorwerpen, technische modificaties en veranderingen aan de carrosserie.
Omvang van de verzekering
Verzekerd is schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van
het motorrijtuig ontstaan door:
brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag;
het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
diefstal van het motorrijtuig of onderdelen daarvan, verduistering, inbraak of joyriding of pogingen daartoe - één en
ander mits door anderen dan verzekerde - alsmede beschadiging ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig
was ontvreemd;
kwaadwillige beschadiging, niet vallend onder de onder 3
genoemde oorzaken;
ruitbreuk, inclusief de schade door scherven, mits niet
gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig
en/of de accessoires. Onder ruit wordt in ieder geval niet
verstaan een zonnedak alsmede het glas van koplampen;
storm, waaronder te verstaan wind met een snelheid van ten
minste 14 meter per seconde (windkracht 7);
overstroming, vloedgolf, hagel, lawines, vallend gesteente,
instorting, aardverschuiving, aardbeving of soortgelijke
natuurrampen;
botsing met loslopende of vliegende dieren uitsluitend voor
zover de schade rechtstreeks door de botsing met het dier is
toegebracht;
rellen, waaronder verstaan worden incidentele geweldsmanifestaties;
een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd
dat het motorrijtuig voor vervoer per auto, schip, trein of
vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderneming is
toevertrouwd, met uitzondering van schade als schrammen,
krassen of lakschade;
verontreiniging van de stoffering van het motorrijtuig en/of
de accessoires als gevolg van het kosteloos vervoer van bij
een verkeersongeval gewonde personen.
Ook wordt de schade vergoed, indien de onder A genoemde
onheilen hun oorzaak vinden in slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek. De slijtage,
reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het eigen
gebrek zelf worden echter niet vergoed.
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met:
Accessoires
de waarde van eventuele accessoires met een maximum van
5% van het verzekerde bedrag tot maximaal f 5.000,(€ 2.268,90) indien het verzekerde bedrag wegens de
meerwaarde van de aanwezige accessoires te laag blijkt te
zijn. Voor muziekcassettes en (compact)discs blijft de
vergoeding te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag
van f 100,- (€ 45,38) per gebeurtenis en voor geluids-,
beeld-, zend- en ontvangapparatuur (waaronder autotelefoons) tot ten hoogste f 1.000,- (€ 453,78) per gebeurtenis;
Afleveringskosten
de gemaakte afleveringskosten voor een vervangend nieuw
motorrijtuig, met dien verstande dat vergoeding in afleveringskosten alleen plaatsvindt in de gevallen genoemd in
art. 4.B en C van deze rubriek;
Stallingskosten
de noodzakelijke kosten voor bewaking en voorlopige
stalling of berging en vervoer van het motorrijtuig naar de
dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door deze verzekering gedekte schade naar behoren kan worden hersteld
en/of het motorrijtuig kan worden ondergebracht indien dit
ten gevolge van de schade niet op eigen kracht kan rijden
zonder gevaar verder schade op te lopen of te veroorzaken;

B

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
alcohol en drugs
1. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank
en/of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat
hij geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig
naar behoren te besturen;
2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het motorrijtuig
bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank,
dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn
geweest dan één milligram alcohol per milliliter bloed, dan
wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn
geweest dan vierhonderdveertig microgram alcohol per liter
uitgeademde lucht;
3. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder bij verdenking
dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 26 van de
Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen
aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter
vaststelling van het in art. 26 van de Wegenverkeerswet
bedoelde gehalte of gebruik. In afwachting van een rechterlijke uitspraak worden de verplichtingen van Avéro Achmea
opgeschort;
geld en geldswaardig papier
de schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van geld,
geldswaardig papier, (betaal-/euro-)cheques en/of girobetaalkaarten met eventuele bijbehorende passen,
creditcards van bank- of andere instellingen.

VOORWAARDEN RUBRIEK VERHAALSHULPVERZEKERING
PERSONENAUTO’S
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1

Art. 2
A

B

Art. 4
A

B

C

D

E

F

Overdracht
Avéro Achmea heeft de behandeling van de door verzekerde
aangemelde (en verzekerde) voorvallen overgedragen aan de
Stichting Achmea Rechtsbijstand. Avéro Achmea garandeert
nakoming door de Stichting Achmea Rechtsbijstand van de
in deze voorwaarden genoemde verplichtingen.

Regeling van de schade
Vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde als gevolg van een verkeersongeval
gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de
omvang van de vergoeding en van degenen die recht
hebben op vergoeding, het bepaalde in art. 6:107 en 6:108
van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig worden
toegepast.
Veiligheidsgordels
Het in strijd met de wettelijke verplichting niet dragen van in
het motorrijtuig aanwezige veiligheidsgordels door verzekerde kan eigen schuld aan de door hem geleden schade
opleveren. Deze eigen schuld zal worden vastgesteld
overeenkomstig de regels van het heersende aansprakelijkheidsrecht en zal bij de vaststelling van de schade worden
toegekend.
Sieraden, foto-, film- en video-apparatuur
Sieraden, foto-, film- en video-apparatuur zijn slechts
verzekerd tot een maximum van f 5.000,- (€ 2.268,90) per
verzekerde.
Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden
gedaan door de rechtstreeks bij het verkeersongeval
betrokken benadeelde natuurlijke personen en hun
nagelaten betrekkingen.
Overschrijding verzekerd bedrag
1. Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag overtreft, zal dit bedrag
naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld.
2. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen
en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag of het op grond van het onder 1 bepaalde
evenredig verminderde bedrag, dan wordt de duur of de
hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd.
Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor onder
deze rubriek gedekte schade, dan zal de betaling - voor
zover vorderbaar onder de aansprakelijkheidsverzekering geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de rubriek
Aansprakelijkheidsverzekering .

Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Stichting Achmea Rechtsbijstand:
De Stichting Achmea Rechtsbijstand,
Postbus 474, 8901 BG Leeuwarden,
hierna te noemen de Stichting;
verzekerde:
a. de verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
b. de bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
c. de in art. 6:108 van het Burgerlijk Wetboek of een overeenkomstige bepaling van buitenlands recht genoemde
nabestaanden van de hierboven genoemde verzekerden,
voor zover het een actie betreft uit genoemd artikel en geen
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, in de
behoefte aan rechtsbijstand voorziet.

Art. 3
A

B

C

D

Art. 4

A

B

C
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Rechtsbijstand
Aanspraak op rechtsbijstand
De verzekering geeft een verzekerde aanspraak op rechtsbijstand zoals hierna omschreven, indien zich tijdens de
verzekeringsduur een gebeurtenis voordoet die voor verzekerde zelf een juridisch probleem doet ontstaan.
Omschrijving rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in: de gebeurtenis die een verzekerde
heeft aangemeld, voor rekening van de Stichting op zijn
juridische gevolgen onderzoeken en ter zake adviseren, dan
wel de nodige (rechts-)maatregelen nemen of doen nemen,
tenzij in redelijkheid niet (meer) het door verzekerde beoogde
resultaat kan worden bereikt.
Bestaan juridische problemen twijfelachtig
Indien geen zekerheid bestaat omtrent de oorzaak, de
veroorzaker en/of (de omvang van) de feitelijke of geldelijke
gevolgen van de aangemelde gebeurtenis dient verzekerde
door middel van een rapport van een in overleg met de
Stichting te benoemen deskundige dienaangaande uitsluitsel
te verschaffen. Geeft het rapport voldoende grond voor een
juridische actie, waardoor het door verzekerde beoogde
resultaat kan worden bereikt, dan vergoedt de Stichting de
kosten van de rapportage.
Verscheidene belanghebbenden
Indien anderen dan verzekerde(n) met betrekking tot de
gebeurtenis die de behoefte aan rechtshulp heeft doen
ontstaan eveneens belang hebben, dan vergoedt de
Stichting aan verzekerde(n) slechts de kosten van rechtsbijstand in verhouding van het aantal verzekerden tot het
aantal belanghebbenden.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering verleent aan verzekerde ter zake van een
gebeurtenis waarbij het motorrijtuig is betrokken de navolgende rechtsbijstand:
Verhaalsrechtsbijstand
Rechtsbijstand tot het verhalen van de schade die aan
verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wettelijke
aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijkheid heeft zich
in een strafprocedure civiele partij te stellen zonder daardoor
rechten prijs te geven, maar hij daaraan niet wil meewerken,
dan is de Stichting ter zake niet tot verdere rechtsbijstandverlening verplicht.
Strafrechtsbijstand
Rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte strafvervolging, bij het daaraan verbonden onderzoek en bij alle in
verband daarmee genomen maatregelen.
Contractsrechtsbijstand verhaalschaden
1. Aan verzekeringsnemer wordt rechtsbijstand verleend bij
geschillen over vergoeding of reparatie van schade aan het
motorrijtuig indien de Stichting ter zake van die schade een
verhaalsactie voert.
2. De contractsrechtsbijstand wordt uitsluitend verleend indien
de wederpartij in Nederland is gevestigd.

In de hierna volgende tabel zijn de verhoogde uitkeringspercentages weergegeven.
Blijvende invaliditeitsgraad
31 t/m 35%
36 t/m 40%
41 t/m 45%
46 t/m 50%
51 t/m 55%
56 t/m 60%
61 t/m 65%
66 t/m 70%
71 t/m 75%
76 t/m 80%
81 t/m 85%
86 t/m 90%
91 t/m 95%
96 t/m 100%
I

Uitkeringspercentage
35%
45%
55%
65%
75%
90%
105%
120%
135%
150%
165%
180%
195%
210%

Indien op het polisblad is vermeld dat geneeskundige kosten
zijn meeverzekerd, vindt vergoeding van deze kosten plaats
voor zover:
1. zij door het ongeval medisch noodzakelijk zijn geworden;
2. zij zijn gemaakt binnen twee jaar na het ongeval;
3. zij niet krachtens wet of overeenkomst, al dan niet van
oudere datum, voor vergoeding in aanmerking komen. De
vergoeding bedraagt ten hoogste het op het polisblad voor
de kosten van geneeskundige behandeling verzekerde
bedrag met dien verstande dat de kosten voor de éénmalige
aanschaf van een invalidenwagentje of een blindengeleidehond zelfs boven het verzekerde bedrag, tot ten hoogste
f 5.000,- (€ 2.268,90) worden vergoed.

Art. 3
A
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

B

Art. 4 Begunstiging
A
Als begunstigden worden aangemerkt:
1. Voor de uitkering krachtens dekking voor overlijden, respectievelijk:
a. de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, de geregistreerde
partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft.
De verzekerde wordt geacht duurzaam samen te leven
indien dit is vastgelegd in een samenlevingscontract òf, bij
het ontbreken hiervan, indien de samenleving met een
persoon op het moment van overlijden minimaal vijf jaar
onafgebroken heeft geduurd en zij gedurende die periode op
een gemeenschappelijk adres waren ingschreven in het
bevolkingsregister;
b. de kinderen van de verzekerde;
c. de ouders van de verzekerde;
d. de wettelijke erfgenamen van de verzekerde, met uitzondering van de Staat.
2. Later genoemde begunstigden komen eerst in aanmerking,
indien alle eerder genoemde begunstigden ontbreken,
overleden zijn of de uitkering hebben geweigerd;
3. Indien alle genoemde begunstigden ontbreken vindt er geen
uitkering plaats.
B
Voor de uitkering krachtens de dekking voor blijvende
invaliditeit en geneeskundige kosten: de verzekerde zelf.
Art. 5
A
1.
2.

Aanvullende uitsluitingen en beperkingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is tevens:
geen recht op uitkering en/of vergoeding indien een ongeval
is ontstaan:
door opzet, goedvinden of door grove schuld van de verzekerde of een begunstigde;
bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een
misdrijf of een poging daartoe;
tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen van
leven of lichaam anders dan tot rechtmatige (zelf)verdediging
of tot redding van personen of goederen;
terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend
middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat te
zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen;
terwijl de bestuurder het motorrijtuig bestuurde na zodanig
gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte
van zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan één milligram
alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van
zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan vierhonderdveertig
microgram alcohol per liter uitgeademde lucht;
terwijl de bestuurder bij verdenking dat hij gehandeld heeft
in strijd met art. 26 van de Wegenverkeerswet geweigerd
heeft zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek of een
ander onderzoek ter vaststelling van het in art. 26 van de
Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik.
In afwachting van een rechterlijke uitspraak kunnen de
verplichtingen van Avéro Achmea als opgeschort worden
aangemerkt terwijl verzekerde danwel de bestuurder van het
motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel het
motorrijtuig bestuurde dat hij geacht moet worden niet in
staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan
wel dat hem dit besturen door wet of overheid is of zou zijn
verboden;
door of mede door enige ziekte, kwaal of gebrek dan wel
indien verzekerde ten tijde van het ongeval in zijn geestvermogens was gestoord, tenzij een dergelijke omstandigheid
een gevolg is van een door deze verzekering gedekt ongeval
waarvoor Avéro Achmea een uitkering verschuldigd was of
is.
Indien daardoor uitsluitend de gevolgen van een ongeval zijn
vergroot, bevorderd of verergerd, wordt bij de vaststelling
van de mate van invaliditeit uitsluitend rekening gehouden
met de gevolgen die ook zouden hebben plaatsgevonden
zonder deze omstandigheden.
Wanneer het aantal verzekerden dat zich ten tijde van het
ongeval in het motorrijtuig bevond groter blijkt te zijn dan
volgens het polisblad is vermeld, worden de verzekerde
bedragen per verzekerde evenredig verminderd.

3.
B
1.

2.
C

Verplichtingen na een ongeval
Verzekeringsnemer, verzekerde of begunstigde is verplicht
Avéro Achmea zo spoedig mogelijk mededeling te doen van
een ongeval, doch:
in geval van overlijden van verzekerde(n) in ieder geval
48 uur voor de begrafenis of crematie;
in geval van blijvende invaliditeit van verzekerde(n) binnen
drie maanden na het ongeval. Indien de aangifte later
geschiedt, bestaat alleen recht op uitkering indien de
belangen van Avéro Achmea niet zijn geschaad en kan
worden aangetoond dat de invaliditeit het uitsluitende gevolg
is van het ongeval. Ieder recht op uitkering vervalt evenwel,
indien de aangifte later geschiedt dan drie jaar na het plaatsvinden van het ongeval;
in geval van geneeskundige kosten binnen 14 dagen na het
ongeval.
Verzekerde is bovendien verplicht:
zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit
redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen om
een spoedig herstel te bevorderen onder meer door de
voorschriften van de behandelende arts op te volgen;
zich door een door Avéro Achmea op haar kosten toegewezen arts te laten onderzoeken.
Verzekeringsnemer of begunstigde is bovendien verplicht
zijn toestemming of medewerking te verlenen tot alle
maatregelen, die Avéro Achmea nodig oordeelt ter vaststelling van de doodsoorzaak.

VOORWAARDEN RUBRIEK SCHADEVERZEKERING
VOOR INZITTENDEN

4. Noodreparaties
de kosten van noodreparaties, exclusief noodruiten;
5. Kosten kentekenbewijs
de noodzakelijke kosten van een nieuw compleet kentekenbewijs en van nieuwe gelijksoortige kentekenplaten, doordat
deel III van het kentekenbewijs verloren is gegaan door een
gebeurtenis genoemd onder A van dit artikel:
6. Averij-grosse
de bijdrage in averij-grosse;
7. Daggeldvergoeding bij diefstal
een daggeldvergoeding van f 30,- (€ 13,61) per dag
gedurende de periode dat verzekerde als gevolg van diefstal
of verduistering van de gehele personenauto daarover niet
de beschikking heeft, echter met een maximum van dertig
dagen, sedert het moment van de diefstal of verduistering.
De uitkeringstermijn wordt verlengd met een redelijke
reparatieduur, indien de personenauto ten gevolge van de
diefstal of verduistering is beschadigd, met dien verstande
dat de totale uitkeringstermijn beperkt blijft tot dertig dagen.

A

B
C

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
Alcohol en drugs
1. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend
of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet worden
niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen;
2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het motorrijtuig
bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank,
dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te zijn
geweest dan één milligram alcohol per milliliter bloed, dan
wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te zijn
geweest dan vierhonderdveertig microgram alcohol per liter
uitgeademde lucht;
3. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder bij verdenking
dat hij gehandeld heeft in strijd met art. 26 van de
Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen
aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter
vaststelling van het in art. 26 van de Wegenverkeerswet
bedoelde gehalte of gebruik. In afwachting van een rechterlijke uitspraak worden de verplichtingen van Avéro Achmea
opgeschort;
Bevriezing
schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een
gebeurtenis als vermeld in art. 2.A van deze rubriek;
Te zwaar beladen
schade als gevolg van het zwaarder beladen van het motorrijtuig dan op grond van de constructie door de overheid is
toegestaan.

Art. 4

A

Art. 1
A
B
C

Art. 2
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Omvang van de dekking
Verzekerd is, tot maximaal het op het polisblad verzekerde
bedrag per gebeurtenis, de schade die verzekerden lijden als
gevolg van een verkeersongeval.

Art. 5
A

Art. 3

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
verzekerde:
ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde
zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt;
verkeersongeval:
een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is
betrokken;
schade:
1. schade aan personen: schade voortvloeiende uit letsel of
aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al dan niet
de dood ten gevolge hebbend;
2. schade aan zaken: schade, voortvloeiende uit beschadiging
of vernietiging van zich in en/of op het motorrijtuig bevindende zaken, voor zover deze niet tot de standaarduitrusting, accessoires en/of bijzondere constructies van het
motorrijtuig dan wel enige handelsvoorraad behoren.

D

verzekerde over te dragen, mits hij het door Avéro Achmea
uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de herstelkosten van
de tijdens de diefstal of verduistering ontstane schade,
terugbetaalt.
3. Wordt het motorrijtuig terugverkregen binnen 30 dagen na
de datum van aangifte van de diefstal of verduistering bij de
politie, dan is de verzekerde verplicht het motorrijtuig terug
te nemen.
4. Mocht het motorrijtuig bij of na het tijdstip van de diefstal of
verduistering zijn beschadigd, dan vergoedt Avéro Achmea met inachtneming van het hierboven onder A vermelde - de
herstelkosten.
Diefstal/verduistering accessoires
In geval van diefstal of verduistering van accessoires bestaat
slechts recht op schadevergoeding, indien het bezit door
middel van originele aankoopnota’s kan worden aangetoond. Vergoeding geschiedt altijd op basis van dagwaarde.

B
1.

2.

C
1.

2.

B

C

Regeling van de schade
De verzekerde is verplicht Avéro Achmea in de gelegenheid
te stellen de schade door een deskundige te laten opnemen
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.
De verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste f 1.000,(€ 453,78) direct te laten herstellen door een deskundige
reparateur, mits de vervangen onderdelen gedurende
minimaal dertig dagen worden bewaard en aan Avéro
Achmea een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.
De verzekerde heeft het recht naast de deskundige van
Avéro Achmea op eigen kosten ook een deskundige aan te
wijzen.
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen
benoemen zij te zamen een derde deskundige, wiens
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties
moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van een derde
deskundige worden door elk van de partijen voor de helft
gedragen. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn de
kosten van alle deskundigen voor rekening van Avéro
Achmea indien de verzekerde door de derde deskundige
geheel in het gelijk wordt gesteld.

Art. 6
A
B

Vaststelling van de schade
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met de in art. 2.B van
deze rubriek vermelde vergoedingen.
Reparatiekosten
In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van
het motorrijtuig, vergoedt Avéro Achmea de herstelkosten
tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van het
motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de restantwaarde.
Totaal verlies
In geval van algehele vernietiging van het motorrijtuig of
indien de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor de
gebeurtenis verminderd met de restantwaarde door de
herstelkosten wordt overtroffen (totaal verlies), vergoedt
Avéro Achmea de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk
voor de gebeurtenis verminderd met de restantwaarde.
Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin) van het motorrijtuig, behoudt Avéro Achmea zich
het recht voor het wrak over te dragen aan een door haar
aan te wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen
zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de verzekerde alle
delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs
heeft overgedragen aan Avéro Achmea.
Diefstal/verduistering gehele motorrijtuig
In geval van diefstal of verduistering vergoedt Avéro Achmea
de waarde van het motorrijtuig op basis van algehele vernietiging (totaal verlies), welke eerst wordt aangenomen, zodra
30 dagen zijn verstreken, sinds de datum van aangifte bij de
politie en het motorrijtuig niet kan worden terugverkregen.
Recht op uitkering bestaat eerst nadat de verzekerde zijn
eigendomsrecht op het motorrijtuig aan Avéro Achmea heeft
overgedragen. Wordt het motorrijtuig nadien teruggevonden,
dan is Avéro Achmea verplicht dit op diens verzoek aan de
7

Standaard eigen risico
Van de schade blijft per gebeurtenis het op het polisblad
bepaalde eigen risico voor rekening van verzekerde.
Indien in geval van ruitbreuk als in art. 2.A.5 omschreven:
1. één of meer ruiten word(t)(en) vervangen en daarbij gebruik
wordt gemaakt van de diensten van een door Avéro Achmea
aangewezen herstelbedrijf, wordt het op het polisblad
vermelde eigen risico verminderd met f 150,- (€ 68,07) per
gebeurtenis;
2. uitsluitend herstel van de ruit(en) plaatsvindt met behulp van
de kunsthars-injectiemethode is geen eigen risico van
toepassing.

Art. 7

Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
Deze verzekering geldt ook voor een niet aan verzekeringsnemer toebehorend, naar type en prijsklasse gelijksoortig,
motorrijtuig dat het verzekerde motorrijtuig vervangt zolang
dit in reparatie of revisie is bij een erkend herstelbedrijf, doch
maximaal gedurende de eerste tien achtereenvolgende
dagen of zoveel dagen meer als nodig is voor de vaststelling
van de schadevergoeding bij totaal verlies overeenkomstig
art. 4.B.1, tenzij er voor dit vervangende motorrijtuig reeds
een cascoverzekering, al dan niet van oudere datum,
bestaat.

Art. 8

Afstand van verhaalsrecht
Avéro Achmea doet ter zake van een krachtens deze verzekering uitbetaalde schade afstand van de haar toekomende
verhaalsrechten jegens de bestuurder en de passagier en/of
diens werkgever, indien hij krachtens art. 6:170 van het
Burgerlijk Wetboek voor hen aansprakelijk is, mits zij aan alle
voor hen uit de verzekering voortvloeiende verplichtingen
hebben voldaan en zij aantonen, dat zich ten aanzien van
hen geen der omstandigheden als bedoeld in art. 4.A t/m F
van de Algemene voorwaarden hebben voorgedaan.

VOORWAARDEN RUBRIEK CASCOVERZEKERING
AANHANGWAGEN
B
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1
A
B
Art. 2
A
1.
2.

3.

B
1.

2.
3.

Verzekerde
In deze rubriek wordt verstaan onder:
verzekerde:
de verzekeringsnemer;
aanhangwagen:
de op het polisblad omschreven aanhangwagen.

C
1.

Omvang van de verzekering
Verzekerd is schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van
de aanhangwagen ontstaan door:
brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag ook indien een eigen gebrek van de aanhangwagen
de oorzaak is;
diefstal van de aanhangwagen of onderdelen daarvan,
verduistering - mits door anderen dan verzekerde, inbraak of
joyriding of pogingen daartoe, alsmede beschadiging
ontstaan gedurende de tijd dat de aanhangwagen was
ontvreemd;
botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg
geraken, kwaadwilligheid of baldadigheid van anderen dan
verzekeringsnemer en soortgelijke plotselinge van buiten
komende onheilen; één en ander ook indien een eigen
gebrek van de aanhangwagen de oorzaak is.
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het op
het polisblad vermelde verzekerde bedrag, zonodig
verhoogd met:
Stallingskosten
de noodzakelijke kosten voor bewaking en voorlopige
stalling of berging en vervoer van de aanhangwagen naar de
dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door deze verzekering gedekte schade naar behoren kan worden hersteld;
Noodreparaties
de kosten van noodreparaties;
Averij-grosse
de bijdrage in averij-grosse.

2.

3.

4.

Art. 5
A
B

Art. 3
A

B
C
D

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
Alcohol en drugs
1. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend
of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet worden
niet in staat te zijn het trekkende motorrijtuig naar behoren te
besturen;
2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het trekkende
motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger
blijkt te zijn geweest dan één milligram alcohol per milliliter
bloed, dan wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt
te zijn geweest dan vierhonderdveertig microgram alcohol
per liter uitgeademde lucht;
3. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het
trekkende motorrijtuig bij verdenking dat hij gehandeld heeft
in strijd met art. 26 van de Wegenverkeerswet geweigerd
heeft zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek of een
ander onderzoek ter vaststelling van het in art. 26 van de
Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik. In afwachting van een rechterlijke uitspraak worden de verplichtingen
van Avéro Achmea opgeschort;
Bevriezing
schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een
gebeurtenis als vermeld in art. 2.A van deze rubriek;
Waardevermindering/slijtage
schade door waardevermindering of slijtage;
Te zwaar beladen
schade als gevolg van het zwaarder beladen van de
aanhangwagen dan op grond van de constructie door de
overheid is toegestaan.

Art. 4

A

C

aanhangwagen onmiddellijk voor de gebeurtenis en de
restantwaarde.
Totaal verlies
In geval van algehele vernietiging (totaal verlies) van de
aanhangwagen of indien de waarde van de aanhangwagen
onmiddellijk vóór de gebeurtenis verminderd met de restantwaarde door de herstelkosten wordt overtroffen (totaal
verlies), vergoedt Avéro Achmea de waarde van de
aanhangwagen onmiddellijk vóór de gebeurtenis onder
aftrek van de restantwaarde.
Diefstal/verduistering gehele aanhangwagen
In geval van diefstal of verduistering vergoedt Avéro Achmea
de waarde van de aanhangwagen op basis van algehele
vernietiging (totaal verlies), welke eerst wordt aangenomen,
zodra 30 dagen zijn verstreken, sinds de datum van aangifte
bij de politie en de aanhangwagen niet kan worden terugverkregen.
Recht op uitkering bestaat eerst nadat de verzekerde zijn
eigendomsrecht op de aanhangwagen aan Avéro Achmea
heeft overgedragen. Wordt de aanhangwagen nadien teruggevonden, dan is Avéro Achmea verplicht dit op diens
verzoek aan de verzekerde over te dragen, mits hij het door
Avéro Achmea uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de
herstelkosten van de tijdens de diefstal of verduistering
ontstane schade, terugbetaalt.
Wordt de aanhangwagen terugverkregen binnen 30 dagen
na de datum van aangifte van de diefstal of verduistering bij
de politie, dan is de verzekerde verplicht de aanhangwagen
terug te nemen.
Mocht de aanhangwagen bij of na het tijdstip van de diefstal
of verduistering zijn beschadigd, dan vergoedt Avéro
Achmea - met inachtneming van het hierboven onder A
vermelde - de herstelkosten.
Regeling van de schade
De verzekerde is verplicht Avéro Achmea in de gelegenheid
te stellen de schade door een deskundige te laten opnemen
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.
De verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste f 500,(€ 226,89) direct te laten herstellen door een deskundige
reparateur, mits de vervangen onderdelen gedurende
minimaal dertig dagen worden bewaard en aan Avéro
Achmea een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.
De verzekerde heeft het recht naast de deskundige van
Avéro Achmea op eigen kosten ook een deskundige aan te
wijzen.
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen
benoemen zij te zamen een derde deskundige, wiens
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties
moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van een derde
deskundige worden door elk van de partijen voor de helft
gedragen. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn de
kosten van alle deskundigen voor rekening van Avéro
Achmea indien de verzekerde door de derde deskundige
geheel in het gelijk wordt gesteld.

VOORWAARDEN RUBRIEK ONGEVALLENVERZEKERING
VOOR INZITTENDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het
polisblad is vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
Art. 1
A
B

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
C

D

1.
2.

Art. 6

Art. 7

Eigen risico
Van de schade is het op het polisblad vermelde eigen risico
per gebeurtenis voor rekening van verzekerde.
Afstand van verhaalsrecht
Avéro Achmea doet ter zake van een krachtens deze verzekering uitbetaalde schade afstand van de haar toekomende
verhaalsrechten jegens de bestuurder en de passagier en/of
diens werkgever, indien hij krachtens art. 6:170 van het
Burgerlijk Wetboek voor hen aansprakelijk is, mits zij aan alle
voor hen uit de verzekering voortvloeiende verplichtingen
hebben voldaan en zij aantonen, dat zich ten aanzien van
hen geen der omstandigheden als bedoeld in art. 4.A t/m F
van de Algemene voorwaarden hebben voorgedaan.

3.
4.
5.
6.

8

1.

Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
verzekerde:
ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde
zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt;
ongeval:
een plotselinge, van buiten komende, onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, die rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken een geneeskundig vast te stellen letsel ten gevolge heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, blikseminslag en een andere elektrische ontlading;
het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of
vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel wordt toegebracht;
acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende
middelen, tenzij op medisch voorschrift gebruikt in verband
met het ongeval;
besmetting tengevolge van een onvrijwillige val in enige
vaste of vloeibare stof;
wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten ontstaan
door het binnendringen van ziekteverwekkers ten gevolge
van een door het ongeval ontstaan letsel;
zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals door
instorting, natuurramp, watersnood, schipbreuk, insneeuwing, invriezing en aardbeving;
verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van
spieren, banden en pezen als gevolg van een eigen plotselinge krachtsinspanning;
complicaties en verergeringen als gevolg van verleende
eerste hulp bij een ongeval of van (para)medische behandeling van door een ongeval veroorzaakt letsel.
blijvende invaliditeit:
het rechtstreeks en zonder medewerking van andere
oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel, orgaan of zintuig van het lichaam van
verzekerde, als gevolg van het door een ongeval veroorzaakte letsel.
geneeskundige kosten:
de kosten van geneeskundige behandeling die rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken als gevolg van
het door een ongeval veroorzaakte letsel zijn ontstaan en
bestaan uit:
de honoraria van medici en paramedici, waaronder tevens
worden begrepen de honoraria van door hen toegepaste
alternatieve geneeswijzen;
de kosten voor verbandmiddelen en door een arts voorgeschreven medicijnen;
behandeling en verpleging in een ziekenhuis of particuliere
verpleeginrichting;
ziekenvervoer;
prothesen;
de éénmalige aanschaf van een invalidewagentje en een
blindengeleidehond.

2.
3.
4.
5.

D

E

Art. 2

B

Vaststelling van de schade
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met de in art. 2.B van
deze rubriek vermelde vergoedingen:
Reparatiekosten
In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van
de aanhangwagen, vergoedt Avéro Achmea de herstelkosten tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van de

C

Omvang van de dekking
De dekking is van kracht ter zake van elk ongeval een verzekerde overkomen tijdens en tengevolge van:
1. het verblijf in het motorrijtuig, het in- en uitstappen;
2. het in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig verrichten van die handelingen die rechtstreeks verband houden
met het vlot en veilig doen verlopen van de reis;
3. het verlenen van hulp aan slachtoffers van een ongeval.
In geval van overlijden dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken als gevolg van het door een
ongeval veroorzaakte letsel is ontstaan, keert Avéro Achmea
het voor overlijden volgens deze rubriek op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag uit. Op deze uitkering worden
in mindering gebracht de bedragen die ter zake van
hetzelfde ongeval krachtens deze verzekering zijn uitgekeerd
wegens blijvende invaliditeit. Indien de laatstgenoemde
uitkering hoger is dan het voor overlijden verzekerde bedrag
blijft het recht op het meerdere bestaan.
Indien een verzekerde ten tijde van het ongeval jonger is dan
16 jaar of ouder is dan 70 jaar bedraagt de uitkering voor
overlijden ten hoogste f 10.000,- (€ 4.537,80).

F

G

H
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In geval van blijvende invaliditeit keert Avéro Achmea een
percentage van het daarvoor verzekerde bedrag uit, dat
gelijk is aan de mate van de blijvende invaliditeit, met dien
verstande dat:
bij geheel verlies of geheel functieverlies van de navolgende
lichaamsdelen, vermogens en organen deze percentages als
volgt luiden:
een arm tot in het schoudergewricht . . . . . . . . . . . . 75%
een arm tot in of boven het ellebooggewricht . . . . . . 70%
een hand tot in het polsgewricht of een arm
tussen pols- en ellebooggewricht . . . . . . . . . . . . . . . 60%
een been tot in het heupgewricht . . . . . . . . . . . . . . . 75%
een been tot in of boven het kniegewricht . . . . . . . . . 60%
een voet tot in het enkelgewricht of een been
tussen enkel- en kniegewricht . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
een duim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
een wijsvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
een middelvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5%
een ringvinger of pink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
een grote teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
een andere teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
het gezichtsvermogen van één oog . . . . . . . . . . . . . 35%
het gezichtsvermogen van het andere oog
indien reeds krachtens deze verzekering uitkering
werd verleend wegens verlies van
het gezichtsvermogen van het andere oog . . . . . . . . 65%
het gehoorvermogen van één oor . . . . . . . . . . . . . . . 25%
het gehoorvermogen van het andere oor
indien reeds krachtens deze verzekering uitkering
werd verleend wegens verlies van
het gehoorvermogen van het andere oor . . . . . . . . . . 35%
een long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%
een nier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
een milt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
reuk- en smaakvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
algehele ongeneeslijke verlamming . . . . . . . . . . . . . 100%
algehele ongeneeslijke geestesstoornis . . . . . . . . . . 100%
bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies een
evenredig deel van het desbetreffende onder 1 vermelde
percentage zal gelden;
bij verlies van verscheidene vingers van een hand geen
hogere invaliditeitsgraad kan worden vastgesteld dan de
invaliditeitsgraad bij verlies van de gehele hand;
geen rekening wordt gehouden met het beroep van verzekerde;
voor een verzekerde die ten tijde van het ongeval ouder is
dan 70 jaar het verzekerde bedrag wat hem betreft teruggebracht wordt met 50%, waarbij het aldus gereduceerde
bedrag nimmer meer zal zijn dan f 25.000,- (€ 11.344,50).
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op
het moment dat er redelijkerwijs noch verbetering noch
verslechtering zal optreden in de toestand van verzekerde,
doch uiterlijk twee jaar na het ongeval.
Mocht de verzekerde als gevolg van het ongeval overlijden
voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan
is Avéro Achmea geen uitkering ter zake van blijvende
invaliditeit verschuldigd.
Indien verzekerde echter later dan één jaar na het ongeval
overlijdt door een andere oorzaak dan het ongeval wordt de
mate van blijvende invaliditeit vastgesteld op een percentage
dat zou zijn vastgesteld wanneer de verzekerde niet zou zijn
overleden.
Indien één jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet kan worden vastgesteld, vergoedt Avéro
Achmea de wettelijke rente over het uiteindelijk wegens
blijvende invaliditeit uit te keren bedrag. Deze rente wordt
berekend vanaf de 366e dag na het ongeval tot de dag
waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit geschiedt,
doch niet later dan twee jaar na het ongeval. De rentevergoeding wordt tegelijkertijd met het ter zake van blijvende
invaliditeit verschuldigde bedrag verricht.
Ter zake van één of meer ongevallen kan geen hogere
blijvende invaliditeit worden vastgesteld dan 100%.
De uitkering voor blijvende invaliditeit kan het op het
polisblad vermelde verzekerde bedrag niet te boven gaan,
tenzij er sprake is van een verhoogd uitkeringspercentage
overeenkomstig het in 2.H bepaalde of een rentevergoeding
overeenkomstig het onder 2.E bepaalde.
Wanneer een verzekerde ten tijde van een ongeval geen
veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege
verplicht was, worden de verzekerde bedragen als bedoeld
in 2.B en 2.C verminderd met 25%.
Het in 2.C vastgestelde uitkeringspercentage wordt, met
inachtneming van het in 2.F bepaalde, verhoogd indien de
blijvende invaliditeitsgraad 31% of meer bedraagt.

