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1. Begripsomschrijvingen 
In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Accessoires, meeruitvoering en bagage 

 Tot de accessoires behoren alle vast aan de motor gemonteerde zaken, die zijn aangebracht, nadat het 

motorrijtuig door de fabrikant of dealer aan de eerste koper werd afgeleverd.  

Tot het motorrijtuig behoren alle zaken, die in meeruitvoering – dat wil zeggen: die vast aan de motorrijtuig 

zijn gemonteerd, maar niet standaard tot de betreffende uitvoering van het motorrijtuig behoren – door de 

fabrikant of dealer bij aflevering van het motorrijtuig aan de eerste koper zijn geleverd. Alle zaken die niet vast 

aan het motorrijtuig zijn gemonteerd behoren tot de bagage.  

 

1.2 Motorrijtuig 

 Het op het polisblad omschreven motorrijtuig uitgerust voor het vervoer van personen. 

             Een verzekerd object kan zijn een: 

 a.     motorfiets; 

 b.     scooter; 

 c.     bromfiets; 

 d.     snorfiets. 

  

1.2 Passagier 

 Degene die zich zonder dat hij of zij de motor bestuurt met uw toestemming een wettelijk toegestane zitplaats 

op de motor heeft ingenomen.  

 

1.4 Personenschade 

Letsel of benadeling van de gezondheid als gevolg van een plotseling onverwacht van buiten af, op het lichaam 

van de verzekerden inwerkend geweld, waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat, al 

dan niet de dood ten gevolge hebbend. 

 

1.5 Verkeersongeval 

Onder verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, van de weg of te 

water raken van het motorrijtuig. 

Als verkeersongeval wordt mede aangemerkt een ongeval die verzekerde(n) is overkomen tijdens: 

a.     het op- en afstappen van het motorrijtuig; 

b.     een gebeurtenis met het motorrijtuig is/zijn afgestapt en zich op de openbare weg, in de directe omgeving 

        van het motorrijtuig bevind(t)(en); 

c.     het uitvoeren van een (nood)reparatie van het motorrijtuig is/zijn gestapt en zich op de openbare weg, in 

        de directe omgeving van het motorrijtuig bevind(t)(en); 

d.     het tanken of andere handelingen bij een tankstation.  

 

1.6 Verzekerden 

 Verzekerden zijn de bestuurder en de passagiers die: 

a.     op een officiële zitplaats op de motor of zijspan zitten; 

b.     op/afstappen van de motor of zijspan;  

c.     door een gebeurtenis met de motor zijn afgestapt en zich op de openbare weg, in de directe omgeving van 

        de motor bevinden; 



 

 

Bijzondere  voorwaarden – Model HK49C Schadeverzekering voor opzittenden   2 

d. voor het uitvoeren van een noodreparatie van de motor zijn gestapt en zich op de openbare weg, in de 

        directe omgeving van de motor bevinden; 

e.     van de motor zijn gestapt om bij een tankstation te tanken of voor andere handelingen.  

 
1.7 Zaakschade 

 De schade door verlies of beschadiging van zaken die tot de particuliere huishouding behoren en vervoerd 

worden in het motorrijtuig en niet behoren tot de accessoires of meeruitvoering.  

 

 

2. Verzekeringsgebied 

 

De verzekering is van kracht binnen de landen waarvoor uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (Groene 

kaart) geldig is, alsmede tijdens het vervoer van het motorrijtuig tussen de tot en het verzekeringsgebied behorende 

landen. 

 

3. Wat is verzekerd 

 

3.1 Strekking 

U bent verzekerd als u of een verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een (verkeers)ongeval met 

uw motor, als u of een verzekerde: 

a.     op uw motorrijtuig rijdt en bij het op- en afstappen; 

b.     onderweg hulp verleent aan medeweggebruikers; 

c.     onderweg een noodreparatie aan uw motor uitvoert of laat uitvoeren, of daarbij helpt; 

d.     tankt of andere handelingen verricht bij een tankstation. 

 

3.2 Soort schade 

 Onder ‘schade’ verstaan wij: 

 a.     letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ook als de verzekerde hierdoor overlijdt; 

 b.     beschadiging van spullen van de verzekerde in uw auto, of spullen in uw motorrijtuig die verloren gaan.  

         Dit geldt alleen als die spullen het privé-eigendom van de verzekerde zijn.  

 

3.3 Vervangend motorrijtuig 

 Als en zolang het op het polisblad omschreven motorrijtuig door reparatie, revisie of dergelijke behandeling 

 tijdelijk niet voor u beschikbaar is, is de verzekering van toepassing op het vervangende motorrijtuig, mits dit 

een gelijksoortig motorrijtuig is. 

 

4. Wat is niet verzekerd 

 

4.1 Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ opgenomen uitsluitingen, zijn ook de onderstaande 

uitsluitingen van toepassing:  

a.     Misdrijf 

         het (mede)plegen van een misdrijf of poging daartoe dan wel bij het deelnemen door verzekerde aan 

        een vechtpartij, anders dan bij rechtmatige zelfverdediging;   

b.     Waagstuk  

 een waagstuk waarbij de verzekerde zijn lichaam of leven op roekeloze wijze in gevaar heeft gebracht,   

 tenzij op basis van het beroep van verzekerde het verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk  

 was of plaatsvindt bij rechtmatige zelfverdediging, poging tot redding van mens, dier of zaken tot 

 afwending van een dreigend gevaar; 

c.     Onbevoegd besturen motorrijtuig  

        terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig: 

-     niet in het bezit was van een voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs; 

-     het motorrijtuig niet mag besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak; 

-     de voor het besturen van het motorrijtuig voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt. Het bezit van 

      een geldig rijbewijs is niet vereist voor de feitelijk bestuurder, die het motorrijtuig onder toezicht 

      bestuurt waarbij is voldaan aan de wettelijke eisen, mits de toezichthouder geen les geeft tegen 

      betaling; 

d.     Alcohol,  geneesmiddelen en drugs  

        door overmatig gebruik of misbruik van alcohol door de bestuurder. Hiervan is in ieder geval sprake als: 
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 -     de bestuurder alcohol heeft gebruikt en het bloedalcoholpromillage of het ademalcoholgehalte hoger 

        is dan wettelijk is toegestaan; 

 -     de bestuurder weigert mee te werken aan een onderzoek ter vaststelling van het promillage of gehalte; 

 -     de bestuurder onder invloed verkeerde van bedwelmende middelen, opwekkende middelen of 

       geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

e.     Snelheidsritten  

        door voorbereidingen van en deelnemingen aan snelheidswedstrijden, trial, terreinrijden, 

        behendigheidsritten, slipcursussen, rally’s of recordritten, tenzij het gaat om betrouwbaarheids-, puzzel-  

        en oriëntatieritten die geheel binnen Nederland plaatsvinden waarbij het snelheidsaspect geen rol van  

        betekenis speelt en waarvoor van overheidswege toestemming is verkregen; 

f..     Ander gebruik verzekerd motorrijtuig 

        terwijl het motorrijtuig werd gebruikt: 

-     voor lesdoeleinden; 

-     voor koerierswerkzaamheden; 

-     voor verhuur (waaronder leasing); 

-     voor vervoer van personen tegen betaling. Hieronder wordt niet verstaan het meerijden van personen 

      die bijdragen in de kosten van het vervoer tijdens woon-werkverkeer (carpooling) en privévervoer 

      tegen een tegemoetkoming in de kosten; 

-     voor doeleinden die niet door de wet zijn toegestaan; 

 g.     Beslag op motorrijtuig   

        terwijl het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een overheidsbesluit; 

h.     Schade aan motorrijtuigen 

 schade aan motorrijtuigen, aanhangwagens en de accessoires en meeruitvoering daarvan  

 alsmede geld en geldswaardig papier. Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan alle papier  

 waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van  

 cheques en creditcards; 

 i.      Onderhoud en reparatie  

          schade veroorzaakt terwijl het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onderhoud of reparatie was; 

j.      Aanvullende verzekeringen en voorzieningen 

        schade waarvoor de verzekerde een aanspraak op een uitkering heeft uit hoofde van een sociale 

        verzekering of voorziening of uit hoofde van het arbeidsrecht. Het bedrag van de uitkering waarop de 

        verzekerde aanspraak kan maken wordt op de schade in mindering gebracht; 

k.     Private verzekeringen 

        schade waarvoor de verzekerde verzekerd is op grond van een andere private verzekering en waaraan hij 

        rechten kan ontlenen of zou kunnen ontlenen indien onderhavige verzekering niet zou bestaan. Het bedrag  

        van de verzekeringsuitkering waarop verzekerde recht heeft, wordt op de vastgestelde schade in 

        mindering gebracht. 

    

De uitsluitingen genoemd onder sub 4.1 lid c, d, e en f gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de 

bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze 

omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.   

 

 

5. Wat te doen na een ongeval 
 

5.1 Melding van een ongeval 

Als de verzekerde door een (verkeers)ongeval met uw motorrijtuig schade lijdt, bent u, verzekerde of 

begunstigde verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.  

 

5.2 Overlijden 

Ingeval van overlijden van de verzekerde door een (verkeers)ongeval bent u of de begunstigde(n) verplicht ons 

hiervan tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie, bij voorkeur elektronisch of telefonisch in 

kennis te stellen. 
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6. Verplichtingen na een ongeval 
 

6.1 Verzekerde is verplicht 

De verzekerde is na een ongeval verplicht: 

a.     zich direct onder behandeling van een bevoegde arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel 

        te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen; 

b.     zich desgevraagd op kosten van ons door een door ons aan te wijzen bevoegde arts of andere deskundige 

te laten onderzoeken en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken; dit onderzoek vindt plaats 

in Nederland, tenzij de verzekerde in het buitenland is opgenomen in een ziekenhuis; 

 c.     zich desgevraagd voor onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of andere 

        medische inrichting; 

d.     ons alle gegevens te verstrekken die van belang zijn. Wanneer in het kader van het inwinnen van 

        inlichtingen door ons daarvoor een machtiging nodig is, zal verzekerde al het mogelijke doen om deze 

        gegevens aan ons te verstrekken; 

e.     de rechthebbende(n) is/zijn verplicht toestemming te verlenen tot en medewerking te verlenen aan alle  

maatregelen, die wij nodig achten voor de vaststelling van de doodsoorzaak; 

f.      ons terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; 

g.     ons tijdig op de hoogte te stellen bij verandering van woon- of verblijfplaats; 

h.     zich te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van ons kunnen worden geschaad. Indien 

wij in onze belangen worden geschaad, kunnen wij besluiten tot matiging van de schade-uitkering. 

 

7. Vaststelling van de omvang van de schade 

 

7.1 Zaakschade 

 In geval van zaakschade vergoeden wij tot maximaal het verzekerd bedrag: 

 -     in geval van beschadiging van een verzekerde zaak, de reparatiekosten tot maximaal het verschil in  

       waarde van de zaak voor en na de gebeurtenis. Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil of kan de 

                    zaak niet worden gerepareerd dan vergoeden wij de waarde van de zaak onmiddellijk voor het 

                    (verkeers)ongeval onder aftrek van de waarde van de restanten; 

 -     in geval van totaal verlies de waarde van de zaak onmiddellijk voor het (verkeers)ongeval. 

 

7.2 Personenschade 

 In geval van personenschade zal de vaststelling van de omvang van de vergoeding en van degenen die recht 

hebben op vergoeding plaatsvinden overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen van afdeling 10 van  

titel 1 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding) tot maximaal het    

verzekerd bedrag. 

 

7.3 Rechthebbende  

 Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden gedaan door rechtstreeks bij het (verkeers)ongeval  

 betrokken natuurlijke personen en hun nagelaten betrekkingen. 

 

7.4 Overschrijding verzekerd bedrag 

 Indien meer personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde 

bedrag overtreft, dan zal dit naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld. 

 

7.5 Veiligheidsgordels en helm 

 De schadevergoeding wegens letsel of overlijden van de verzekerde die ten tijde van het (verkeers)ongeval – in 

strijd met de wettelijke verplichting – geen veiligheidsgordel of helm droeg, wordt met 25% verminderd, tenzij 

wordt aangetoond dat het niet dragen van de gordel of helm geen invloed heeft gehad op de omvang van de 

schade.  
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8. Uitkering 

 

8.1 Uitbetaling 

De uitkering vindt aan u of verzekerde plaats. Indien u of verzekerde bent/is overleden, vindt de uitkering 

plaats aan de rechtverkrijgende. 

 

8.2 Rentevergoeding 

 Als 12 maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is 

 vastgesteld, vergoeden wij over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 13e maand na het ongeval. 

 De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. 

 

8.3 Geen uitkering 

a.     Geen recht op uitkering bestaat indien u, de verzekerde of de rechtverkrijgende één of meer van de in  

        sub 6.1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad. 

b.     Elk recht op uitkering vervalt indien u, de verzekerde of de begunstigde ten aanzien van een ongeval 

        opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 

 

 

9. Einde van de verzekering 
 
Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ sub 5 ‘Einde van de verzekering’ opgenomen reden van 

beëindiging, gelden voor deze verzekering de volgende bepalingen: 

 

9.1 De verzekering eindigt: 

a. wanneer u zich in het buitenland heeft gevestigd; 

b. zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; 

c. zodra u of uw erfgenamen ophouden belang te hebben bij het verzekerde motorrijtuig en tevens de 

feitelijke macht over het motorrijtuig verliezen; 

d. zodra het motorrijtuig een niet-Nederlands kenteken gaat voeren; 

e. als het motorrijtuig blijvend wordt gebruikt voor andere doeleinden dan aan ons is opgegeven; 

 

Wanneer één van deze omstandigheden zicht voordoet, bent u respectievelijk zijn de erfgenamen verplicht 

ons hierover binnen 8 dagen in te lichten en zal de verzekering in die gevallen eindigen op de datum waarop 

de mededeling aan ons is gedaan.   


