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Bijzondere verzekeringsvoorwaarden schadeverzekering
voor inzittenden
P2018.1

Voorwoord
Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op, of in afwijking van de algemene
verzekeringsvoorwaarden - zo duidelijk mogelijk weer wat u van de schadeverzekering
voor inzittenden van Promovendum mag verwachten. Zo wordt duidelijk waar u al dan
niet recht op heeft en wat Promovendum allemaal van u verwacht.

Promovendum
Postbus 362
3300 AJ Dordrecht
info@promovendum.nl
078-6481300
Twitter @promovendum
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Omdat er bij verzekeringen sprake is van vaktaal, volgen hieronder enkele begripsomschrijvingen om voor u zo duidelijk mogelijk weer te geven wat er bedoeld wordt.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Alle woorden die worden verklaard in de begripsomschrijvingen, staan cursief gedrukt in
de verzekeringsvoorwaarden.

a. Aanhangwagen
Een kampeerwagen, een caravan, een ander voertuig of werktuig, of een ander object
dat daarmee volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stellen is, ongeacht het aantal wielen en alleen als deze aan het motorrijtuig gekoppeld is.

b. Audio-visuele en computerapparatuur
Alle geluids-, ontvangst-, zend- en beeldapparatuur, zoals radio’s, platen-, cd- en dvdspelers, home cinema sets, televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette-, video,
dvd- en Blueray-recorders, alsmede alle soorten computerapparatuur, waaronder microen spelcomputers en laptops, en (mobiele) navigatieapparatuur, alles met inbegrip van
de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen zoals platen, banden,
cd’s, dvd’s, cassettes, (externe) harde schijven, (externe) opslagapparatuur, boxen, monitoren en schijf- en afdrukeenheden.

c. Auto
a.
b.

De auto waarvan de gegevens op het polisblad vermeld staan.
Een leenauto die de auto die op het polisblad vermeld staat gedurende maximaal
tien dagen vervangt, omdat de auto die op het polisblad vermeld staat wordt
gerepareerd of waar onderhoud aan gepleegd wordt. Hierbij geldt dat deze auto
vergelijkbaar moet zijn met de auto die bij Promovendum verzekerd is. De leenauto
wordt op dezelfde condities verzekerd als de auto die op het polisblad vermeld staat.
Deze dekking geldt uitsluitend indien de leenauto niet elders verzekerd is en de
gegevens van die auto bekend zijn gemaakt aan Promovendum.

d. Gebeurtenis
Een voor verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval waarbij
verzekerde als bestuurder of passagier van het motorrijtuig betrokken is en waardoor
schade wordt veroorzaakt. Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering plaatsvinden.
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e. Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te
worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel of ander metaal, gesteente, mineraal,
ivoor, (bloed-)koraal of andere dergelijke stoffen alsmede parels.

f. Passagier
Iedereen die zich zonder dat hij of zij het motorrijtuig bestuurt en met toestemming van
een daartoe bevoegde persoon ofwel zit op een zitplaats van een motorrijtuig, bestemd
voor het vervoer van personen, ofwel in-, of uitstapt.

g. Schade
a.

b.

Aantasting of beschadiging van de gezondheid van een verzekerde persoon, door
een van buiten af op het lichaam inwerkend geweld (niet zijnde geestelijk letsel),
dat door een arts moet kunnen worden vastgesteld en al dan niet de dood tot
gevolg hebbend. Het letsel moet medisch objectief door een arts kunnen worden
vastgesteld. Hiervan is sprake indien door een arts kan worden vastgesteld dat er
een directe relatie bestaat tussen de klachten en een klinisch vastgestelde lichamelijke afwijking, stoornis of aandoening.
Materiële schade aan roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding
van verzekerde en die zich aan, op of in het motorrijtuig bevinden, met uitzondering
van schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens of vaartuigen.

h. Verzekerde
a.
b.

De bestuurder van het motorrijtuig.
Personen die met het motorrijtuig worden vervoerd. En ook de hiervoor genoemde
personen indien zij in- of uit de auto stappen of wanneer zij tijdelijk voor het tanken
van brandstof, het schoonmaken van ruiten, het verrichten van noodreparaties of
van hulp niet in de auto zitten.

Artikel 2. Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in alle landen die worden genoemd op de groene kaart (officiële
naam: het internationaal verzekeringsbewijs). De verzekering is niet geldig in landen die
op de groene kaart zijn doorgekruist.
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Artikel 3. Dekking van de verzekering
Deze verzekering dekt schade door een hierna vermelde gedekte gebeurtenis die heeft
plaatsgevonden in het verzekeringsgebied. Deze dekking geldt alleen indien het motorrijtuig gewoonlijk in Nederland wordt gestald.
Gedekte gebeurtenis
a. Onvoorzien, plotseling van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna te noemen
‘ongeval’, door deelname aan het verkeer met het motorrijtuig door een verzekerde
persoon.
b.

Een onvoorziene, plotselinge gebeurtenis die van buiten af op de verzekerde zaken
inwerkt door deelname aan het verkeer met het motorrijtuig door een verzekerde
persoon. Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som voor
alle verzekerde personen samen.

Aanvullende dekkingen
Expertise (vaststelling van de omvang van de schade). Deze dekking geldt ook indien de
totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. Voor deze dekking
geldt geen eigen risico.
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt als volgt
vastgesteld:
a.

Expertise: Promovendum heeft het recht de omvang van de schade te laten vaststellen door een deskundige.

b.

De omvang van de schade aan personen wordt vastgesteld overeenkomstig Boek 6
van het Burgerlijk Wetboek, Titel 1, Afdeling 10 (Wettelijke verplichtingen tot
schadevergoeding). Artikel 6:107a blijft hierbij buiten beschouwwing. Het daarin
genoemde vorderingsrecht beperkt zich daarbij tot verzekerden die rechtstreeks bij
het ongeval zijn betrokken en hierdoor zijn benadeeld of de nagelaten betrekkingen
van die verzekerden. De beperking van de schadevergoedingsplicht van Promovendum overeenkomstig artikel 6:101 geldt alleen indien verzekerde tijdens de
gebeurtenis geen gebruik maakte van de wettelijk voorgeschreven beveiligingsmiddelen, zoals de in het motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordels.
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c.

De omvang van schade aan zaken wordt vastgesteld door een hierna genoemde
deskundige, naar keuze van Promovendum:
1. een door Promovendum aan te wijzen (herstel)bedrijf dat zich bij vaststelling
baseert op vergoeding in natura;
2. een door Promovendum te benoemen expert die zich bij vaststelling baseert op
vaststelling in bedragen.

d. Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op het
bedrag van de herstelkosten. Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn
dan het bedrag waarop de schade zou zijn vastgesteld indien herstel niet mogelijk
zou zijn, wordt de schade vastgesteld alsof herstel niet mogelijk is.
e. Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op een
bedrag waarmee benadeelde redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te zijn
gesteld.
Uitkering
Promovendum heeft de keuze om de schade op de volgende manieren te vergoeden:
1. vergoeding van (een deel van) de schade in natura, en wel zodanig dat verzekerde
redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te zijn gesteld. Indien Promovendum
van dit recht gebruikmaakt, is hij gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te
wijzen en dit namens verzekerde in te schakelen;
2. vergoeding van (een deel van) de schade in geld.
Indien voor de gebeurtenis aanspraak kan worden gemaakt op een WAM-verzekering
(Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen), vindt vergoeding van de schade
plaats ten laste van die WAM-verzekering.

Artikel 4. Vervaltermijn
Ieder recht vanuit deze verzekering op schadevergoeding vervalt, als de kennisgeving
aan Promovendum van een schade later dan drie jaar na het onzeker voorval plaatsvindt.

Artikel 5. Uitsluitingen en beperkingen
Naast hetgeen in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is uitgesloten, zijn voor de
schadeverzekering inzittenden de volgende specifieke uitsluitingen van toepassing:
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a.

schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten, snelheidswedstrijden
en alle andere wedstrijden. Daarvan worden uitgezonderd: betrouwbaarheids-,
puzzel-, oriëntatie-, regelmatigheids-, en behendigheidsritten, waarbij het snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend binnen Nederland worden gehouden en
waarvan de duur niet langer dan 24 uur is;

b.

schade die wordt veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd gebruikt:
1. voor verhuur (waaronder leasing);
2. voor les;
3. voor vervoer van personen tegen betaling, met uitzondering van carpooling;
4. voor doeleinden die niet door de wet zijn toegestaan;

c.

schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
1. niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van de auto voorgeschreven
rijbewijs (inclusief het vereiste rijbewijs voor de eventueel aangekoppelde
aanhanger);
2. op grond van een uitspraak van de rechter niet bevoegd is tot het besturen van
de auto;

d. schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van de auto op het moment van het
verkeersongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij op grond van de wettelijke toegestane norm niet is staat moet worden geacht de auto naar behoren
te besturen. Tevens is schade niet gedekt indien de bestuurder weigert mee te
werken aan een ademtest of bloedproef;
e.

de kosten van een door of ten behoeve van verzekerde ingeschakelde belangenbehartiger (bijvoorbeeld: rechtsbijstandverzekering, advocaat, letselschadekantoor etc.);

f.

een claim van de werkgever en/of zorgverzekeraar van verzekerde. Alsmede een
claim van iedere andere instantie die regres wilt plegen;

g. schade aan de auto zelf;
h. schade aan geld, cheques, creditcard e.d.;
i.

schade in verband met klachten zonder lichamelijke afwijkingen (waaronder RSI,
whiplash en post-whiplash, post-commotioneel syndroom, chronisch pijnsyndroom)
en psychische aandoeningen (waaronder depressie, angst- en paniekstoornissen,
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persoonlijkheidsstoornissen, overspannenheid, overbelasting, burn-out, psychosomatische klachten).
Beperkte dekking:
a. de dekking is beperkt indien een verzekerde tijdens een ongeval geen veiligheidsgordel om had en als dit in strijd is met de wettelijke verplichting, verminderen wij de
schadevergoeding met 25%;
b.

lijfsieraden, foto- en filmapparatuur en audio-visuele en computerapparatuur, alsmede antieken, verzamelingen en andere kostbaarheden zijn tezamen verzekerd tot
maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.

Artikel 6. Regeling van de schade
Als een verzekerde gedood of gewond wordt, dan worden bij het vaststellen van de
vergoeding, en van degenen die hierop recht hebben, de artikelen 6:107 en 6:108 van
het Burgerlijk Wetboek toegepast.
Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die
erdoor benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun
schade in totaal hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt het verzekerd bedrag naar
evenredigheid van hun schade verdeeld. Als de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen bestaat en als de waarde hiervan, met daarbij opgeteld eventuele andere
uitkeringen, hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die
uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7. Wijziging van het risico
De verzekeringnemer is verplicht om Promovendum zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen twee weken schriftelijk op de hoogte te brengen van elke belangrijke
verandering van het risico. Onder een belangrijke wijziging wordt in ieder geval verstaan
(niet limitatief):
a.
b.

vervanging van het in de polis omschreven voertuig door een ander voertuig;
verkoop / overdracht van het in de polis omschreven voertuig zonder vervanging
door een ander voertuig;
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c.

wijziging van het in de polis vermelde gebruik van het in de polis omschreven
voertuig;
d. wijziging van het kenteken van het in de polis omschreven voertuig;
e. ontvreemding van het in de polis omschreven voertuig.
Na ontvangst van de kennisgeving van de risicowijziging zal Promovendum aan de verzekeringnemer meedelen of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat de
premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Indien hierover met de verzekeringnemer geen overeenstemming wordt bereikt, dan zal de verzekering door Promovendum
worden beëindigd. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de verzekeringnemer
niet of niet tijdig Promovendum schriftelijk in kennis heeft gesteld van een wijziging
als hiervoor bedoeld, tenzij de verzekeringnemer van het optreden hiervan niet op de
hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Het recht op schadevergoeding blijft
echter bestaan voor zover Promovendum de verzekering na kennisgeving ongewijzigd
zou hebben voortgezet. Zou Promovendum de verzekering slechts hebben voortgezet
tegen een hogere premie en/of bijzondere voorwaarden, dan bestaat er recht op
schadevergoeding met inachtneming van deze bijzondere voorwaarden en in verhouding
van de bestaande tot de nieuwe te rekenen premie.

Artikel 8. Einde van de verzekering
De verzekering komt te vervallen op het moment dat de aansprakelijkheidsdekking van
het motorrijtuig komt te vervallen.

Artikel 9. Verhouding Algemene verzekeringsvoorwaarden / Bijzondere verzekeringsvoorwaarden
Op deze verzekering zijn ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van Promovendum
van toepassing. Mochten de algemene verzekeringsvoorwaarden en de onderhavige
bijzondere verzekeringsvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan geldt hetgeen in de
onderhavige bijzondere verzekeringsvoorwaarden bepaald wordt.
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