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ArtikelI Begripsomschrijvingen
1.1 Maatschappii
Nationale-Nederlanden
Maatschappij
Schadeverzekering
N.V.
1.2. Polisblad
Hetbij dezepolisbehorende
bladmetde gegevens
en de
naderebepalingen
tenaanzienvande voorwaarden
van
dezeverzekering;
1.3. Hetmotorrijtuig
motorrijtuig;
Elkop hetpolisblad
omschreven
1.4. inzittenden
wordenbeschouwd
Alsinzittenden
degenendiezichin een
motorrijtuig,
treinof trambevinden,
danwel:
a. daarinof daaruitstappen;
de rit langsde wegaanhetdesbetreffende
b. gedurende
motorrijtuig
verrichten
of daarbij
eennoodreparatie
zijn;
behulpzaam
waarhet
c. zichophouden
bij eentankstation
motorrijtuig
wordtvoorzienvan brandstof.
desbetreffende
1.5. schade
Onderschadewordtverstaan:
vanletselof benadeling
vande
a. schadetengevolge
gezondheid
vanverzekerden,
al dannietde doodtot
gevolghebbend;
vanbeschadiging
of vernietiging
van
b. schadetengevolge
huishouding
vaneen
zakendiebehorentot de particuliere
metuitzondering
vanschadeaan
verzekerde,
motorrijtuigen.
1.6. ongeval
Ondereenongevalwordtverstaaneenplotseling
vanbuitenaf, op hetlichaamvande
onverwacht
geweldwaaruitrechtstreeks
verzekerde,
inwerkend
een
medischvastte stellenletselis ontstaan.
1.7. verkeersongeval
wordtverstaaneenbotsing,
Ondereenverkeersongeval
waarbijtenminste
éénmotorrijtuig
is
aan-of overrijding
betrokken.

Artikel2 Verzekerden
2.1 gezinsdekking
zijndegenendietot hetgezinvande
Verzekerden
verzekeringnemer
behorenen bij heminwonenof - voor
zoverhetzijnkinderenbetreft- voorstudieof militaire
diensttijdelijkelderswonen.
2.2 inzittendendekking
van
Verzekerden
zijndegenendiezichmettoestemming
in hetmotorrijtuig
bevinden.
de verzekeringnemer

Artikel3 Omvangvan de dekking
Totten hoogstede op hetpolisblad
daarvoorgenoemde
geeftde verzekering
dekking:
somperschadegeval
de gezinsdekking
als
3.1 aandegenendie krachtens
wordenbeschouwd
voorschadediezij
verzekerden
oplopenbij;
a. verkeersongevallen;
waarbijzij zijnbetrokken
als inzittenden;
b. ongevallen

3.2 aandegenendie krachtens
de inzittendendekking
als
verzekerden
wordenbeschouwd
voorschadediezij
oplopenbij (verkeers-)ongevallen
waarbijzij zijnbetrokken
als inzittenden.

Artikel4 Uitsluitingen
Eenverzekerde
heeftgeenaanspraak
op dekkingindien:
4.1 de schadeis veroorzaakt
tijdenshetdeelnemen,
met
eenmotorrijtuig,
aansnelheidswedstrijden
of -ritten;
4.2 de schadeis veroorzaakt
terwijlhetmotorrijtuig
werd
gebruiktvoor:
a. verhuur(waaronder
begrepen
leasing);
b. vervoervanpersonen
tegenbetaling(waaronder
niet
wordtverstaanprivé-vervoer
tegeneentegemoetkoming
in
de kosten);
4.3 de schadeis veroorzaakt
terwijlhij alsfeitelijke
bestuurder
vaneenmotorrijtuig:
a. dooreenvonnisde bevoegdheid
heeftverloreneen
motorrijtuig
te besturen;
geldigrijbewijs
b. geenhouderis vaneenin Nederland
voorde categorie
waartoehetmotorrijtuig
behoort,
tenzij
die bestuurder
- heeftverzuimdhetrijbewijs
te latenverlengen,
maarde
rijbevoegdheid
nogwelbezit,danwel
- minderdan3 maanden
tevorenis geslaagd
voorhet
rijvaardigheidsexamen
maarhetvereisterijbewijs
nogniet
werduitgereikt;
4.4 hij eenvande in artikel5.1en/ofartikel6 genoemde
verplichtingen
bij eenschadegeval
nietis nagekomen;
4.5 hetongevalmogelijkis geworden
doorhetonder
invloedzijnvanalcoholhoudende
drankof enig
bedwelmend
of opwekkend
middel;
gebruikmaaktvaneen- nietop het
4.6 hij als inzittende
polisblad
vermeld- motorrijtuig
waarvanhetkenteken
op
zijnnaamstaat;
4.7 hii,alsverzekerde
krachtens
de gezinsdekking,
gebruikmaaktvaneenmotorrijtuig;
onrechtmatig
gebruikmaaktvaneen
4.8 hij alsbestuurder
of passagier
motor,brom-of snorfiets;
4.9 de schadeis veroorzaakt
doorof is ontstaanuiteen
gewapend
conflict,burgeroorlog,
opstand,binnenlandse
onlusten,
oproerof muiterij;
de 6 genoemde
vormenvan
molestalsmedede definities
daarvanvormeneen
onderdeel
vande tekstdiedoorhetVerbond
van
Verzekeraars
in Nederland
op 2 november
1981onder
nummer136/1981
terGriffie
vande
Arrondissementsrechtbank
te's-Gravenhage
is
gedeponeerd;
gedurende
4.10 de schadeis veroorzaakt
de tijddat het
motorrijtuig
dooreenburgerlijke
of militaire
overheidwas
gevorderd;
4.11 de schadeis veroorzaakt
door,is opgetreden
bij of is
voortgevloeid
uiteenatoomkernreactie,
onverschillig
hoe
de reactieis ontstaan:
4.12 artikel5.2op hemvantoepassing
is.

De uitsluitingen
4.1, 4.3,4.5 en 4.6 geldennietvooreen
verzekerdedie aantoontdat de daarinbedoelde
omstandighedenzich buitenzijn weten of tegen zijn wil
hebbenvoorgedaanen hem daarvoorin redelijkheidgeen
verwijt treft.

7.3 autogordels
Onverlethet bepaaldein artikel10 kan het niet dragenvan
in een motorrijtuigaanwezigeautogordelseigen schuldaan
de schadeopleveren.Die eigen schuldzal, naar de
maatstavenvan het burgerlijkrecht,bij de vaststellingvan
de schadewordentoegerekend.

Artikel5 WetAansprakelijkheidsverzekering
Artikel8 Premie
Motorrijtuigen
5.1 aansprakelijkheidsverzekering
Zodraeenverzekerde
kennisdraagtvaneenschadegeval
kanworden
waarvoor
hil burgerrechtelijk
aansprakelijk
gehouden,
dienthijdaarvanconformde Wet
(WAM)
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen
tevensmeldingte makenbij de desbetreffende
WAMverzekeraar.
De maatschappij
zalalsdanzo spoedig
mogelijkin overlegtredenmetde betrokken
verzekeraar(s).
5.2. uitsluitingin verbandmet artikel4 van de WAM
Aandezeverzekering
kunnengeenrechtenworden
ontleendindieneenverzekerde
burgerrechtelijk
in artikel1.5.a,
aansprakelijk
is voorschadealsbedoeld
toegebracht
aan:
a. de verzekeringnemer,
de bezitter,
de houderen de
vanhetschadeveroorzakende
motorrijtuig;
bestuurder
b. de echtgenooVechtgenote
vanbovengenoemde
personen
in de
alsmedehunbloed-en aanverwanten
rechtelijndie bij heninwonenen doorhenworden
onderhouden.
Terzakevan dezeschadeis de WAM-verzekeraar
van het
gehouden.
desbetreffende
motorrijtuig
tot uitkering
Indiende WAM-verzekeraar
krachtens
zijn
polisvoorwaarden
voorde schadevande hiervoor
genoemde
personen
geendekkingbiedt,zalde
maatschappil,
vandeze
overeenkomstig
de voorwaarden
polis,dekking
verlenen.

Artikel6 Aanmeldingvan schadeen verdere
verplichtingenbii schade
Zodra een verzekerdekennisdraagtvan een schadegeval
is hij verplicht:
- de maatschappijzo spoedigmogelijkin te lichten;
- de maatschappijalle gegevensdaaroverte verstrekken;
- alle stukkendie hij daaroverontvangtdirectaan de
maatschappijdoor te zenden;
- zijn volle medewerkingbij de afhandelingte verlenen;
- alle informatienaar waarheidte verstrekken;
- al hetgeende belangenvan de maatschappijkan
schadenna te laten.

8.1 premiebetaling
De verzekeringnemer
dient de premie,de kostenen /of de
vooruitte betalen,uiterlijkop de
assurantiebelasting
30e dag nadatzij verschuldigdworden.
Indiendeze termijnis verstrekenzonderdat de
heeftbetaaldof wanneerde
verzekeringnemer
weigerthet verschuldigdete voldoen,
verzekeringnemer
wordt geen dekkingverleendten aanzienvan daarna
plaatsvindendeschadegevallen.Een ingebrekestelling
door
de maatschappijis daarvoorniet vereist.De
verzekeringnemer
dient het verschuldigdealsnogte
betalen.De dekkingbegintweer na de dag waarophet
verschuldigdedoor de maatschappilis ontvangen.
8.2 terugbetaling van premie
Bij de beéindigingvan de verzekering,andersdan wegens
heeftde
kwadetrouw van de verzekeringnemer,
rechtop terugbetalingvan de premie
verzekeringnemer
over de termijnwaarinde verzekeringniet meer van kracht
ts.

Artikel9 Wijzigingvan premieen/of
voorwaarden
De maatschappijheefthet rechtde premiesen /of de
voorwaardenvan bepaaldegroepenverzekeringenen bloc
te wijzigen.Behoortdeze verzekeringtot die groep,dan is
de maatschappijgerechtigdde premieen/of de
voorwaardenvan deze verzekeringovereenkomstigdie
wijzigingaan te passenen wel met ingangvan de eerste
premievervaldag
na de invoeringhiervan.
van
De verzekeringnemer
wordt voor de premievervaldag
de wijzigingin kennisgestelden wordt geachthiermeete
hebbeningestemd,
tenzijhij uiterlijkbinnen30 dagenna de
premievervaldag
schriftelijkhet tegendeelheeft bericht.In
dit laatstegeval eindigtde verzekeringop de
vervaldagof - indiende weigeringvan de
desbetreffende
aanpassingdaarnaplaatsvindt- op het tildstipvan de
wergenng.

Artikel10 Opzet
Artikel 7 Schaderegeling
7.1 vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerdegedoodof gewond,dan zal bij de
vaststellingvan de omvangvan de vergoedingen van
degenendie rechthebbenop vergoeding,het bepaaldein
de artikelen6:106,6:107en 6:108van het Burgerlijk
Wetboekdienovereenkomstig
van krachtzijn.
7.2 rechthebbenden
Op deze verzekeringkan geen beroepwordengedaan
door anderendan de rechtstreeksbij het schadegeval
betrokkenbenadeeldenatuurlijkepersonenof hun
nagelatenbetrekkingen.

Op artikel276 van het Wetboekvan Koophandel(eigen
schuldvan de verzekerde)zal door de maatschappij
slechtseen beroepwordengedaantegenoverde
verzekerdevoor wie de schadehet beoogdeof zekere
gevolgwas van zijn handelenof nalaten.

Artikel11 Eindevan de verzekering
De verzekering
eindigt:
11.1 bij de afloopvan het contractindiende
verzekeringnemer
of de maatschappijuiterlijk2 maanden
tevorenper briefaan de contractspartijheeft opgezegd;

indiende
11.2 overeenkomstig
hetin artikel9 bepaalde
weigertde wijziging
vanpremieen/of
verzekeringnemer
te accepteren,
die de maatschappij
op grond
voonaraarden
van dat artikelkanverlangen;
of zijnerfgenamen
11.3 zodrade verzekeringnemer
en tevens
belangte hebbenbij hetmotorrijtuig
ophouden
de verzekeringnemer
of
de feitelijkmachteroververliezen;
hiervanten
zijnverplicht
de verzekeraar
zijnerfgenamen
dochin iedergevalbinnen30 dagen,kenniste
spoedigste,
geven;
gewoonlijk
in hetbuitenland
11.4 indienhetmotorrijtuig
gaatvoeren;de
kenteken
wordtgestaldof eenbuitenlands
zijnverplicht
of zijnerfgenamen
de
verzekeringnemer
hiervantenspoedigste,
dochin iedergeval
verzekeraar
binnen30 dagen,kenniste geven;
11.5 na schriftelijk
opzegging
doorde maatschappij:
datvoorde
a. binnen30 dagennadateenschadegeval
tot uitkering
kanleiden,
maatschappij
tot eenverplichting
hemter kennisis gekomen;
b. binnen30 dagennadathij eenonderdezevezekering
gereclameerde
heeftverleend,
danwel heeft
uitkering
afgewezen;
langerdan3 maandenin
c. indiende verzekeringnemer
gebrekeis de premie,de kostenof de assurantiebelasting
te betalen:
bij eenberoepop de polismet
d. indiende verzekerde
vanzakenheeftgegeven.
opzeteenonjuistevoorstelling
Deverzekering
eindigtin de onder11.5genoemde
genoemde
gevallenop de in de opzeggingsbrief
datum.De
zalin dezegevalleneenopzeggingstermún
maatschappij
14dagenin achtnemen.
vantenminste
verstrekte
N.B.De in hetkadervandezeverzekering
persoonsgegevens
naderoverte leggen
en de eventueel
persoonsgegevens
in de door
kunnenwordenopgenomen
persoonsregistratie.
gevoerde
Op deze
de maatschappij
vantoepassing.
is eenprivacy-reglement
registratie

