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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 WAMgestelde eisen.
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Verzekerden
de verzekeringnemer;
de eigenaar, de bezitter en de houder van het motorrijtuig;
de bestuurder;
zij die door het motorrijtuig worden vervoerd;
de werkgever van de onder A t/m D genoemde verzekerden,
indien hij krachtens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de schade door een verzekerde
veroorzaakt.
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Art. 3 Omvang van de verzekering
A
Wettelijke aansprakelijkheid
1. Verzekerd is voor alle verzekerden te zamen tot maximaal het
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 ('groene
kaart') 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. Voor motorrijtuigen met een treingewicht van ten hoogste
3500 kg, is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade toegebracht met of door een
aanhangwagen, die aan het motorrijtuig is gekoppeld of na
koppeling daarvan is losgemaakt, maar nog niet veilig buiten
het verkeer tot stilstand is gekomen.
2. Voor andere motorrijtuigen dan onder B.1 bedoeld, geldt
deze dekking niet, tenzij op het polisblad anders is bepaald.
3. 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.
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Sleeprisico bij kosteloze hulpverlening
1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden, voor
schade, veroorzaakt terwijl met het motorrijtuig een ander
motorrijtuig bij wijze van kosteloze hulpverlening wordt
gesleept.
2. 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 de
verzekeringnemer
1. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die met het
verzekerde motorrijtuig wordt veroorzaakt aan andere motorrijtuigen, waarvan verzekeringnemer eigenaar of houder is.
Voorwaarde is dat:
- de verplichting tot schadevergoeding ook zou bestaan als de
schade niet door de verzekeringnemer, maar door een willekeurige derde zou zijn geleden; en
- indien het andere motorrijtuig een bedrijfsmotorrijtuig is, de
schade niet is toegebracht in gebouwen of op terreinen in
gebruik bij de verzekeringnemer.
2. Niet is verzekerd eventuele gevolgschade, zoals bedrijfsschade en waardevermindering.
Vervoer van gewonden
Verzekerd is de schade door verontreiniging van de bekleding van een ander motorrijtuig als gevolg van het
kostenloos 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 een invrijheidstelling van een verzekerde, wordt deze verstrekt tot een
maximum van € 25.000,- per gebeurtenis.
Voorwaarde is dat:
- er sprake moet zijn van een onder de verzekering gedekte
gebeurtenis;
- de verzekerden Avéro Achmea machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en
bovendien alle medewerking verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.
Proceskosten, bijstand en wettelijke rente
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis boven het verzekerd
bedrag:
1. de kosten van de door Avéro Achmea verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt
strafproces, indien Avéro Achmea van de haar in artikel 5.A.4
van de Algemene voorwaarden gegeven bevoegdheid
gebruik maakt. Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet
vergoed;
2. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de
verzekerde, dan wel tegen Avéro Achmea aanhangig
gemaakt burgerlijk proces, voor zover de leiding overeenkomstig artikel 5 van de Algemene voorwaarden bij Avéro
Achmea berust, alsmede de proceskosten waartoe de verzekerde of Avéro Achmea veroordeeld wordt;
3. de verschuldigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Art. 4
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MOTORRIJTUIGEN

RUBRIEK 1
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
MOTORRIJTUIGEN

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 4 van de Algemene
voorwaarden is voorts van de verzekering uitgesloten:
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
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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 artikel 3.E bepaalde;
Schade bestuurder
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan degene
die het motorrijtuig bestuurt;
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;
Contractuele aansprakelijkheid
de aansprakelijkheid van de verzekerde, die uitsluitend
voortvloeit uit een door hem of namens hem aangegane
contractuele verplichting.
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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.

Art. 6

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.

Art. 7
A

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) en de verzekeringnemer. 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
de verzekeringnemer is veroorzaakt, nadat de dekking
volgens artikel 9.B.1 van de Algemene voorwaarden is
geëindigd, zal Avéro Achmea van haar verhaalsrecht tegenover de verzekeringnemer 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.
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