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Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Verzekerde
ieder, die daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde
zitplaats van het motorrijtuig rijdt of meerijdt, danwel in- of
uitstapt, alsmede ieder die zich - terwijl hij door het motorrijtuig wordt vervoerd, tijdelijk in de nabijheid van het
motorrijtuig bevindt in verband met het tanken van
brandstof, het schoonmaken van ruiten, het verrichten van
noodreparaties of het daarbij behulpzaam zijn of het
verlenen van hulp aan slachtoffers na een ongeval waarbij
het motorrijtuig is betrokken;
Ongeval
een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op
het lichaam van de verzekerde waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan;
Verkeersongeval
een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig
betrokken is;
Schade
1. schade aan personen: de schade voortvloeiende uit letsel of
aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al dan niet
de dood ten gevolge hebbend;
2. schade aan zaken: de schade, voortvloeiende uit beschadiging of vernietiging van zich in en/of op het motorrijtuig
bevindende zaken, voor zover deze niet tot de uitrusting of
accessoires en/of bijzondere constructies van het motorrijtuig dan wel tot enige handelsvoorraad behoren.

Voorwaarden modelnummer 1MR5-95

Art. 2

Omvang van de verzekering
Verzekerd is, tot maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis, de schade welke de verzekerden lijden als gevolg van
een (verkeers-)ongeval.
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Regeling van de schade
Vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde 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
de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek
dienovereenkomstig worden toegepast.
Autogordels
Het in strijd met de wettelijke verplichting niet dragen van in
het motorrijtuig aanwezige veiligheidsgordels kan eigen
schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal
worden vastgesteld overeenkomstig de regels van het
heersende aansprakelijkheidsrecht en zal bij de vaststelling
van de schade worden toegerekend.
Sieraden, foto- en filmapparatuur
Sieraden en foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerd
tot een maximum van € 2.300,- per verzekerde.
Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden
gedaan door de rechtstreeks bij het schadegeval betrokken
benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten betrekkingen.
Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerd
bedrag overtreft, zal dit naar evenredigheid van hun schade
worden verdeeld. Bestaat de vergoeding van schade uit
periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere uitkeringen, hoger dan de verzekerde
som, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen
naar evenredigheid verminderd.
Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor onder
deze rubriek gedekte schade, zal de betaling - voor zover
vorderbaar onder de aansprakelijkheidsverzekering geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de rubriek
wettelijke aansprakelijkheid.

Art. 5

Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
Deze verzekering geldt ook voor een niet aan de verzekeringsnemer toebehorend, naar type en prijsklasse
gelijksoortig motorrijtuig dat het verzekerde motorrijtuig
vervangt, zolang dit in reparatie of revisie is bij een erkend
herstelbedrijf. Deze verzekering geldt gedurende de
reparatie/revisie termijn niet voor het op het polisblad verzekerde motorrijtuig.

Art. 6

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 artikel 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 artikel 4.A t/m
F van de Algemene voorwaarden hebben voorgedaan.
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Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 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 artikel 8 van de
Wegenverkeerswet geweigerd heeft zich te onderwerpen
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aan een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter
vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet
bedoelde gehalte of gebruik. In afwachting van een rechterlijke uitspraak kunnen de verplichtingen van Avéro Achmea
als opgeschort worden aangemerkt;
Geld en geldswaardig papier
de schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van geld,
geldswaardig papier, (betaal-/euro-)cheques en/of girobetaalkaarten met eventueel bijbehorende passen,
creditcards van bank- of andere instellingen.

