
—  Rubriek A(6)  —  mei 2019

Artikel 1 Wie zijn de verzekerden?   2

Artikel 2 Wat is verzekerd?
2.1 Wat is verzekerd ?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2
2.2 Welke schade is ook verzekerd?  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2
2.3 Het voorschieten van een waarborgsom   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2
2.4 Vergoeding van extra kosten 
 boven het verzekerd bedrag   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  2

Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet?   2

Artikel 4 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig   3

Artikel 5 Hoe wordt een schade vastgesteld en vergoed?
5.1  Hoe regelen wij de schade?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  3
5.2 Wat moet de verzekerde(n) doen bij schade?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  3
5.3 Wordt verzekerde strafrechtelijk vervolgd?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  4
5.4 Wat gebeurt er als ook een andere verzekering 
 de schade dekt?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  4
5.5 Wanneer verhalen wij de schade op een verzekerde 
 en welke uitzonderingen gelden hierbij?   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  4

Artikel 6 Nadere omschrijvingen   4

Inhoud

Rubriek A(6)
Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene 
Voorwaarden Combipolis Particulieren en de Voorwaarden 
Pakketverzekering Motorrijtuigen. 
Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij in de Algemene 
Voorwaarden Combipolis Particulieren en/of de Voorwaarden 
Pakketverzekering Motorrijtuigen wordt afgeweken.

Woorden waarbij de eerste letter onderstreept is, worden 
nader beschreven in artikel 6 ‘Nadere omschrijvingen’
en staan op alfabetische volgorde.

Deze verzekering voldoet aan de eisen die door de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen - de WAM - 
worden gesteld. Ook als blijkt dat deze verzekering niet 
aan de WAM eisen voldoet, dan handelen wij alsof dat wel 
het geval is. Vindt de schadegebeurtenis plaats in een 
land binnen het verzekeringsgebied met een wet die met 
de WAM gelijk te stellen is en waarin een hoger verzekerd 
bedrag wordt voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag.
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Artikel 1 Wie zijn de verzekerden?

Verzekerden zijn: 
• de verzekeringnemer; 
• de eigenaar en/of houder van het motorrijtuig; 
• de bestuurder van het motorrijtuig mits geen medewerker van 

een garage of soortgelijk bedrijf, die de auto uit hoofde van zijn 
beroep gebruikt;

• de passagier(s) van het motorrijtuig; 
• de werkgever van bovengenoemde verzekerde(n), als deze 

werkgever aansprakelijk is voor de schade die een verzekerde 
veroorzaakt als bestuurder van het motorrijtuig volgens artikel 
6:170 van het Burgerlijk Wetboek;

• de gemachtigd bestuurder van het verzekerd object, mits deze 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van één van de 
onder 1 of 2 genoemde verzekerden gebruik maken van het ver-
zekerd object.

Artikel 2 Wat is verzekerd?

2.1 Wat is verzekerd ?
De aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan een 
persoon en/of een zaak en schade die hiervan het gevolg is. 
Verzekerde heeft deze schade veroorzaakt: 
• met of door het motorrijtuig; 
• met of door een aanhanger die gekoppeld is aan het motor- 

rijtuig op het moment van de schadegebeurtenis. 

Op het polisblad staat het maximaal verzekerde bedrag. Het gaat 
om schade waarvoor verzekerde zelf aansprakelijk is. Alleen scha-
de veroorzaakt tijdens de duur van de verzekering is verzekerd. 

2.2 Welke schade is ook verzekerd?
• Schade veroorzaakt door lading
 Valt lading uit of van het motorrijtuig of een aangekoppelde 

aanhanger? En zorgt dit voor schade aan een ander? Dan is  
verzekerde hiervoor verzekerd. Dit geldt niet voor schade  
ontstaan tijdens laden en lossen;

• Schade die een verzekerde door een botsing veroorzaakt met 
het motorrijtuig aan een ander motorrijtuig of aanhanger van 
een verzekerde, zoals een tweede motorrijtuig of motor. 

 Wij vergoeden de schade alleen, als wij dat ook zouden doen bij 
een motorrijtuig of aanhanger van iemand anders. Wij geven 
geen vergoeding voor;
• waardevermindering van het motorrijtuig of de aanhanger na 

herstel; 
• gevolgschade, bijvoorbeeld de huurkosten van een vervan-

gend motorrijtuig tijdens herstel;
• schade als het door de botsing beschadigde motorvoertuig of 

aanhanger zelf tegen de schade is verzekerd;

Voorbeeld
U rijdt met het verzekerde motorrijtuig tegen een oldtimer die ook 
uw eigendom is en die voor uw woning staat geparkeerd. Hier-
door raakt uw oldtimer beschadigd. De schade aan uw oldtimer 
valt onder de dekking behalve als de oldtimer zelf voor de schade 
verzekerd is.

• Schade als gevolg van kosteloos slepen
 De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade ontstaan als 

gevolg van het kosteloos slepen van een ander motorrijtuig is 
verzekerd.

• Schade als gevolg van vervoer van gewonden
 Als gevolg van een verkeersongeval worden er noodzakelijker-

wijs gewonden in het motorrijtuig vervoerd. Hierdoor raakt de 
bekleding vuil en/of beschadigd. Wij vergoeden de schoon-
maak- en/of herstelkosten van deze bekleding. Kleurverschil 
ontstaan door reiniging of vervanging vergoeden wij niet.  
Indien de herstel en/of schoonmaakkosten hoger zijn dan de 
dagwaarde van de bekleding dan vergoeden wij op basis van de 
dagwaarde. 

2.3 Het voorschieten van een waarborgsom. 
Heeft verzekerde een verkeersongeval in het buitenland veroor-
zaakt? Dan kan een buitenlandse overheidsinstantie een waar-
borgsom van verzekerde eisen bijvoorbeeld voor:
• het vrijgeven van het motorrijtuig als dat in beslag is genomen; 
• zijn vrijlating.
De overheidsinstantie eist deze waarborgsom om de rechten  
veilig te stellen van personen die mogelijk benadeeld zijn. Wij 
staan garant voor deze waarborgsom. Wij schieten maximaal  
€ 50.000,— per schadegebeurtenis voor. De verzekerde machtigt 
ons hiervoor. Zodra de waarborgsom vrijkomt, zorgt de ver- 
zekerde ervoor dat dit bedrag aan ons wordt terugbetaald. 

2.4 Vergoeding van extra kosten boven het verzekerd bedrag
Wij vergoeden:
• de kosten van rechtsbijstand als verzekerde strafrechtelijk wordt 

vervolgd en wij voor een advocaat zorgen omdat de ver- 
dediging naar onze mening van belang is in verband met de 
aansprakelijkheid. Wij vergoeden geen boetes, afkoopsommen 
en gerechtskosten;

• de verweer- en proceskosten als iemand tegen u of ons, naar 
aanleiding van een schadegebeurtenis, een burgerlijk proces 
begint, om een schadevergoeding te krijgen voor een door die 
schadegebeurtenis geleden schade. Wij vergoeden de verweer- 
en proceskosten alleen als wij de leiding over de procedure  
hebben; 

• de wettelijke rente die verzekerde moet betalen. Dit doen wij 
maximaal over het bedrag dat op het polis blad staat. 

Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet?

In artikel 2 van de voorwaarden pakketverzekering motorrijtuigen 
staat beschreven wat niet verzekerd is. Daarnaast staan hieronder 
nog de uitsluitingen voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid. 
Uitgesloten is:
• schade aan een voorwerp, zaak of object waarvan verzekerde 

eigenaar is en schade aan een voorwerp, zaak of object die ver-
zekerde onder zich heeft. Ook schade die hieruit voortvloeit is 
niet verzekerd. Schade ontstaan aan kleding en/of handbagage 
van passagiers valt niet onder deze uitsluiting. Die schade is wel 
verzekerd; 
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Voorbeelden van onder zich hebben zijn:
De verzekerde leent, huurt of least een voorwerp, zaak of object 
van een ander.

• de aansprakelijkheid van iemand die het motorrijtuig heeft ver-
kregen door diefstal of geweldpleging. Dit geldt ook als iemand 
hiervan op de hoogte is en in het motorrijtuig gaat rijden; 

• de aansprakelijkheid uitsluitend vanwege een verplichting uit 
een contract; 

• schade aan de bestuurder; 
• schade aan een passagier die niet op een normale zitplaats zit; 
• schade die een passagier veroorzaakt aan uw motorrijtuig; 

Voorbeeld
Een passagier opent het portierraam en bij het sluiten beschadigt 
hij het raam met zijn horloge. De schade aan het raam is niet  
gedekt.

• schade door een zaak die niet bij of tot het motorrijtuig hoort en 
waarvoor een andere Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering is 
afgesloten;

• schade ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig zo-
danig onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmid-
delen of een bedwelmend middel verkeert en dat hij of zij niet 
in staat kan worden geacht een motorrijtuig naar behoren te 
besturen. 

 Van het niet in staat worden geacht een motorrijtuig te besturen 
is in ieder geval sprake indien:
• het bloedalcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de 

schadegebeurtenis 0,5‰ of hoger was; 
• het adem-alcoholgehalte 220 ug/l of hoger was;
• de bestuurder een door de politie opgedragen ademtest of 

een urine- of bloedproef weigert. 

Wanneer er nog geen 5 jaren zijn verstreken sinds de datum waar-
op aan de betrokken bestuurder voor de eerste maal een rijbewijs 
is afgegeven en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na  
30 maart 2002 heeft plaats gevonden dan is van het niet in staat 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, in de 
hiervoor bedoelde zin, in ieder geval sprake als:
• het bloedalcoholgehalte van de bestuurder ten tijde van de 

schadegebeurtenis 0,2‰ of hoger was;
• het adem-alcoholgehalte 88 ug/I of hoger was;
• de bestuurder een door de politie opgedragen ademtest of een 

urine- of bloedproef weigert.  

Op basis van de W.A.M. zullen wij in deze situaties de schade aan 
een benadeelde vaak moeten vergoeden. Wij behouden ons het 
recht voor om in dat geval de uitgekeerde schade en gemaakte 
kosten op u of de dader te verhalen.

Artikel 4 Tijdelijk gebruik van 
 een ander motorrijtuig

Deze verzekering geldt ook voor een tijdelijk vervangend motor-
rijtuig. Verzekerde maakt gebruik van een ander motorrijtuig  
welke ter beschikking wordt gesteld door een (auto)herstelbedrijf 
omdat het verzekerde motorrijtuig wordt gerepareerd of een  
vergelijkbare behandeling ondergaat. 
Het tijdelijk vervangende motorrijtuig moet van dezelfde soort en 
prijsklasse zijn als het verzekerde motorrijtuig. 
Voor het vervangende motorrijtuig geldt dezelfde dekking als 
voor het verzekerde motorrijtuig.
Als dit vervangende motorrijtuig  ergens  anders verzekerd is, dan 
is de in dit artikel genoemde dekking niet van toepassing (zie ook 
artikel 5.4).
Het op het polisblad vermelde motorrijtuig blijft tijdens de ver-
vanging ook verzekerd.

Artikel 5 Hoe wordt een schade 
 vastgesteld en vergoed?

5.1  Hoe regelen wij de schade?
Wij stellen de hoogte van de veroorzaakte schade vast en hebben 
het recht om de schade rechtstreeks met de benadeelde af te 
handelen. Wij houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de 
belangen van verzekerde. De door ons genomen beslissingen zijn 
bindend.

5.2 Wat moet de verzekerde(n) doen bij schade?
Verzekerde moet zich aan een aantal verplichtingen houden. Deze 
verplichtingen zijn: 
• doe geen uitspraken over de aansprakelijkheid;
• vul zo spoedig een Europees Schadeformulier in en bezorg dit 

bij uw verzekeringsadviseur; 
• onderteken geen Europees Schadeformulier als de inhoud hier-

van niet juist is. Plaats indien nodig een opmerking hierover bij 
‘mijn opmerkingen’;

• probeer uitbreiding van de schade te voorkomen;
• neem zo snel mogelijk contact met uw verzekeringsadviseur op; 
• geef uw verzekeringsadviseur alle belangrijke gegevens en 

werk goed mee; 
• laat de leiding van de schaderegeling en de procedures aan  

ons over. Volg onze aanwijzingen of die van uw verzekerings-
adviseur op en doe niets wat onze belangen kan schaden;

• doe bij diefstal, verduistering of joyriding direct aangifte bij de 
politie in de gemeente waar dit plaatsvond;

• overhandig direct alle stukken met betrekking tot de schade-
melding die een verzekerde ontvangt zoals brieven, schikkings-
voorstellen, dagvaarding etc. aan uw verzekeringsadviseur. 

Als een verzekerde zich niet aan één of meer van deze verplich-
tingen houdt, dan kan dit betekenen dat de schade niet is ver- 
zekerd (zie ook artikel 2.1 ‘Welke schade vergoeden wij niet’ van 
de Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen).
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5.3 Wordt verzekerde strafrechtelijk vervolgd? 
Dan geldt het volgende: 
• als wij dat willen, moet verzekerde gebruikmaken van een  

advocaat. Wij kunnen deze advocaat aanwijzen;
• verzekerde moet de advocaat alle medewerking verlenen. 

Verzekerde hoeft niet tegen zijn zin hoger beroep aan te tekenen 
tegen een strafrechtelijk vonnis of juist daarvan af te zien. Ver-
zekerde moet dan wel vanaf het begin van de vervolging een  
advocaat hebben gehad. 

5.4 Wat gebeurt er als ook een andere verzekering 
 de schade dekt? 
Is er een andere verzekering die de schade of kosten dekt? Dan 
keren wij geen vergoeding uit. Dit geldt ook als de andere  
verzekering alleen dekking biedt als onze verzekering niet zou 
hebben bestaan. Weigert de andere verzekeraar binnen 2 maan-
den te betalen? Dan zorgen wij voor regeling van de schade. De 
verzekerde is wel verplicht zijn rechten op vergoeding van de 
schade bij deze andere verzekeraar aan ons over te dragen. 

Voorbeeld
Het motorrijtuig wordt naar aanleiding van een schade hersteld 
door een autoschadeherstelbedrijf en verzekerde krijgt een leen-
auto mee. Deze leenauto is tegen aansprakelijkheid verzekerd op 
de verzekering van het autoschadeherstelbedrijf. Verzekerde ver-
oorzaakt schade met de leenauto aan de auto van zijn buurman. 
De verzekeraar van het autoschadeherstelbedrijf weigert de  
schade aan de auto van de buurman te betalen. Wij verlenen  
dekking en vergoeden de schade aan de auto van buurman als  
de verzekeraar van het autoschadeherstelbedrijf de schade niet 
binnen 2 maanden heeft betaald of weigert te betalen en zullen 
trachten de schade (deels) te verhalen op de verzekeraar van het 
autoschadeherstelbedrijf.

5.5 Wanneer verhalen wij de schade op een verzekerde 
 en welke uitzonderingen gelden hierbij?
Wij verhalen de schade op verzekerde als de veroorzaakte schade 
volgens deze voorwaarden niet verzekerd is en wij toch de schade 
moeten betalen. Wij kunnen ook de rente en andere kosten die wij 
dan hebben moeten uitkeren verhalen op verzekerde.

Wij verhalen geen schade op verzekerde als door verzekerde kan 
worden aangetoond dat deze niet op de hoogte was van de situ-
atie waardoor de schade is ontstaan, dat dit tegen de wil van ver-
zekerde is gebeurd en dat verzekerde niets kan worden verweten.

Wij verhalen geen schade op u als verzekeringnemer als u geen 
belang meer heeft bij uw motorrijtuig (bijvoorbeeld als u de mo-
torrijtuig verkocht heeft) en u ons hiervan schriftelijk op tijd op de 
hoogte heeft gebracht en iemand anders de schade heeft veroor-
zaakt. 

Artikel 6 Nadere omschrijvingen

Aanhanger
Een aanhangwagen, vouwwagen, caravan of ander voer- of werk-
tuig dat aan uw motorrijtuig is gekoppeld.

Motorrijtuig
Het op de polis omschreven motorrijtuig.

Passagier
Iemand die:
• niet de bestuurder van het motorrijtuig is; 
• op een normale zitplaats in het motorrijtuig zit; 
• in- of uit het motorrijtuig stapt; 
• zich tijdelijk buiten het motorrijtuig bevindt - terwijl deze per-

soon met het motorrijtuig wordt vervoerd - om: 
• brandstof te tanken;
• de ruiten van het motorrijtuig schoon te maken; 
• een noodreparatie aan het motorrijtuig uit te voeren of hierbij 

te helpen. 
De passagier verricht deze handelingen met toestemming van 
de verzekeringnemer of van iemand anders die bevoegd is hier-
voor toestemming te verlenen.

Zaak
Hier bedoelen wij onder andere een ding of voorwerp mee.
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