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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerde

a. de verzekeringnemer;
b. de bij hem inwonende echtgenote;
c. de met hem in gezinsverband samenwonende personen;

alsmede,
d. hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en

stiefkinderen;
e. hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg-

en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie of ter
vervulling van de militaire of burgerlijke dienstplicht
uitwonend zijn;

f. de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, mits
zij daarvan met toestemming van de verzekeringnemer
gebruik maken.

1.2 Motorrijtuig
a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig, inclusief de

daarbij behorende onderdelen en accessoires;
b. het tijdelijk vervangende  motorrijtuig van gelijkwaardig type

en gewicht. Dit motorrijtuig is alleen verzekerd gedurende
de periode dat het onder a. bedoelde motorrijtuig in
reparatie of onderhoud is en indien er elders geen dekking
is.

1.3 Ongeval
Een van buiten komende, plotselinge, van zijn wil onaf-
hankelijke, gewelddadige inwerking van een motorrijtuig op het
lichaam van de verzekerde, waaruit een rechtstreeks medisch
vast te stellen letsel is ontstaan.

1.4 Verkeersongeval
Een botsing, aan- of overrijding waarbij tenminste één motor-
rijtuig is betrokken.

1.5 Zaken
Zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde
behoren. Motorrijtuigen vallen hier niet onder.

ARTIKEL 2
Omvang van de dekking
(zie ook de toelichting)
De omvang van de dekking bestaat uit inzittenden- en gezins-
dekking zoals hierna is omschreven. Op het polisblad is
aangegeven of de beide dekkingen van kracht zijn of alleen de
inzittendendekking.
2.1 Inzittendendekking

Verzekerd is de schade die de verzekerde oploopt als gevolg
van een (verkeers)ongeval tijdens:
a. het verblijf in het verzekerde motorrijtuig, respectievelijk het

in- of uitstappen daarvan; of
b. het verrichten van of helpen bij noodreparaties aan het

verzekerde motorrijtuig onderweg; of
c. het vullen van het verzekerde motorrijtuig met brandstof

(tanken); of
d. hulp aan medeweggebruikers, tijdens het gebruik van het

verzekerde motorrijtuig.
2.2 Gezinsdekking

Verzekerd is de schade die de verzekerde oploopt als gevolg
van een ongeval waarbij tenminste één ander dan het
verzekerde motorrijtuig is betrokken. Onder ander motorrijtuig
wordt hier ook verstaan een tram of trein.

Deze dekking is niet van kracht indien de verzekerde als
bestuurder of passagier gebruik maakt van een motorrijwiel,
scooter of bromfiets.

2.3 Verzekerd bedrag
De verzekering geldt voor alle verzekerden tezamen tot
maximaal het voor dit onderdeel op het polisblad genoemde
bedrag per gebeurtenis.

ARTIKEL 3
Uitsluitingen
Van toepassing zijn de uitsluitingen die opgenomen zijn in de
Algemene Voorwaarden van Verzekering. De daar genoemde
uitsluitingen voor "Geen rijbewijs", "Ontzegging rijbevoegdheid" en
"Wedstrijden" zijn ook van toepassing indien gebruik wordt
gemaakt van een ander dan het verzekerde motorrijtuig.
Voorts is van de verzekering uitgesloten schade:
3.1 Alcohol

ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig
bedwelmend dan wel opwekkend middel en/of geneesmiddel
verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te besturen. Hiervan is in ieder geval
sprake indien het bloed-alcoholgehalte van de bestuurder 0,5
promille of hoger was, of het adem-alcoholgehalte 220
microgram of hoger was. Als de bestuurder een ademtest,
urine- of bloedproef weigert, betaalt AMEV geen schade-
vergoeding.

3.2 Geen zitplaats
ontstaan terwijl de verzekerde zich bevindt in of op de laad- of
bagageruimte van een motorrijtuig.

3.3 Andere eigen auto
ontstaan terwijl de verzekerde gebruik maakt van een auto
(anders dan de verzekerde auto) waarvan het kentekenbewijs
op zijn naam staat.

3.4 Onrechtmatig gebruik
ontstaan terwijl de verzekerde onrechtmatig gebruik maakt
van een motorrijtuig.

3.5 Leeftijd bestuurder
veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig wordt bestuurd door
iemand die de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog
niet heeft bereikt.

Deze uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat
de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in redelijkheid
geen verwijt treft.

ARTIKEL 4
Schade
De verzekerde heeft recht op schadevergoeding zoals hierna is
omschreven.
4.1 Schade aan zaken

Schade aan zaken wordt vergoed op basis van
reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van de
zaak direct voor en na de beschadiging. Zijn de
reparatiekosten hoger dan dit verschil of kan de zaak niet
worden gerepareerd dan vergoedt AMEV de waarde van de
zaak ten tijde van het voorval onder aftrek van de waarde der
restanten.
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4.2 Schade bij letsel of overlijden (zie ook de toelichting)
Het vaststellen van de omvang van de schade bij letsel of
overlijden zal geschieden op grond van de bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek, met name afdeling 10 van titel 1 van Boek
6.
Bij overlijden gelden als rechthebbenden de personen
genoemd in artikel 108 lid 1 B.W.

4.3 Autogordels
De schadevergoeding wegens letsel of overlijden wordt met
25% verminderd, indien de verzekerde geen gebruik maakt
van de aanwezige autogordels.

4.4 Rechthebbenden
Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan door
anderen dan de rechtstreeks bij het ongeval betrokken
verzekerde. Dit geldt niet voor diens nagelaten betrekkingen
indien zij op grond van 4.2 recht hebben op
schadevergoeding.

4.5 Andere verzekeringen/voorzieningen
Indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op
vergoeding krachtens een andere verzekering of op uitkering
en of verstrekkingen uit anderen hoofde, kan voor dat deel
geen beroep worden gedaan op deze verzekering.
Kan de verzekerde daarentegen, wegens de aansprakelijkheid
van een ander, rechten ontlenen aan een WAM-polis, dan kan
hij wel een beroep doen op deze verzekering. Indien die
aansprakelijkheid ligt bij de bestuurder of een passagier van
het verzekerde motorrijtuig, zal de schadevergoeding
geschieden krachtens onderdeel aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5
Regeling van schade
AMEV belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade
mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en
inlichtingen.
5.1 Medewerking verzekerde

De verzekerde dient al zijn medewerking te verlenen om AMEV
de gelegenheid te geven de schade af te wikkelen. Indien
AMEV een deskundig onderzoek naar de aard en de omvang
van de schade noodzakelijk acht, is de verzekerde verplicht
daaraan zijn volle medewerking te verlenen. Bij gebreke
daarvan kan AMEV schadevergoeding weigeren.

5.2 Regeling met verzekerde
AMEV zal de schade rechtstreeks met de verzekerde (bij
overlijden met de rechthebbenden) regelen.

5.3 Voorschot
Zolang het schadebedrag nog niet geheel kan worden
vastgesteld, zal AMEV voorschotbetalingen doen voor dat deel
van de schade waarvan de omvang vaststaat.

5.4 Schade groter dan het verzekerd bedrag
Indien de omvang van de schade van alle verzekerden
tezamen het verzekerd bedrag te boven gaat, zal de schade
per verzekerde worden vergoed naar verhouding van het
verzekerd bedrag tot de totale schade.

5.5 Geschillen over de omvang van de schade
Indien de verzekerde en AMEV geen overeenstemming
bereiken over de omvang van de schade, kan het geschil naar
keuze van de verzekerde op één van de volgende manieren
worden opgelost:
a. de verzekerde benoemt een contra-expert, die alvorens

met zijn werkzaamheden te beginnen kontakt opneemt met
de deskundige, die door AMEV is ingeschakeld. In
gezamenlijk overleg benoemen zij eerst een arbiter. Indien
de deskundige en de contra-expert geen overeenstemming
kunnen bereiken, doet de arbiter een voor beide partijen
bindende uitspraak. De kosten hiervan komen voor
rekening van AMEV;

b. het geschil wordt voorgelegd aan de rechter, die tevens
bepaalt voor wiens rekening de kosten komen.

Toelichting op artikel 2
Met de inzittendendekking wordt de schade verzekerd, die de
bestuurder en de passagiers oplopen als inzittende van het
verzekerde motorrijtuig.
Met de gezinsdekking wordt de schade verzekerd, die de
gezinsleden (artikel 1a t/m 1e) oplopen zonder betrokkenheid van
het verzekerde motorrijtuig. Dus bijvoorbeeld als voetganger of
fietser. Maar ook als inzittende van een ander motorrijtuig of
gebruiker van het openbaar vervoer. Voorwaarde is dat er steeds
een (ander) motorrijtuig bij het ongeval betrokken is, waaronder ook
de tram, trein of metro wordt begrepen. Er zijn enkele uit-
zonderingen. Zie de polistekst. Onder bromfiets wordt ook een
snorfiets e.d. verstaan.

Toelichting op artikel 4.2
Tot afdeling 10 van Boek 6 B.W. behoren de algemene
schadevergoedingsregels, waaronder de artikelen 6:95, 6:96. Ook
artikel 106, dat handelt over smartegeld, behoort daartoe.


