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POLISVOORWAARDEN 
MODULE SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN (S.V.I.) 
(indien meeverzekerd) 

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing met de Algemene voorwaarden Motorrijtuigverzekering uitgebreid (versie 
07/04) 
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Artikel 1  
Begripsomschrijvingen 
Invaliditeit 

Objectiveerbaar blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)- verlies van enig direct door lichamelijk letsel getroffen deel of 
orgaan van het lichaam van de verzekerde. 

Letsel 
Direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging. 

Nabestaande 
Degene die na het overlijden van verzekerde gerechtigd is toestemming te verlenen voor medisch onderzoek op het 
stoffelijk overschot van verzekerde. 

Ongeval 
Een in verband met de verkeersdeelneming met het motorrijtuig ontstane gebeurtenis, waaruit een medisch vast te 
stellen lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een onverwachts van buiten inwerkend 
uitwendig geweld op het lichaam van verzekerde. 

Verzekerde(n) 
1. U, de verzekeringnemer. 
2. -     De bestuurder en de overige met (stilzwijgende) toestemming van verzekeringnemer zich in dit motorrijtuig      

      bevindende inzittenden, die zich bevinden in de daarvoor bestemde ruimte van het motorvoertuig;  
-     daar in- en of uitstappen;  
-     gedurende de rit aan dat motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij aanwezig zijn, dan wel    

handelingen of controles aan dat motorrijtuig verrichten, respectievelijk buiten dat motorrijtuig bij een 
verkeersongeluk eerste hulp verlenen.  

Artikel 2 
Dekking 
De verzekering dekt, voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per 
gebeurtenis, schade ten gevolge van een ongeval, waarbij sprake is van  
1. lichamelijk letsel, al dan niet de dood van verzekerde(n) ten gevolge hebbend; 
2. beschadiging of vernietiging van met het motorrijtuig meegevoerde zaken, die behoren tot de particuliere huishouding 

van verzekerde(n). Met uitzondering van schade aan het motorrijtuig, aan zaken die tot de uitrusting of accessoires 
van het motorrijtuig behoren en vermissing/diefstal van geld en geldswaardige papieren na het ongeval.  

Artikel 3 
Uitsluitingen 
Naast wat u daarover in artikel 9 van de Algemene voorwaarden kunt lezen, is AnsvarIdéa niet tot enige uitkering verplicht 
bij: 
1. Misdrijf 

Ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; 
2. Bestaande afwijkingen 

De verzwaring respectievelijk de verergering van de gevolgen van een ongeval door een gebrekkige 
gezondheidstoestand dan wel een geestelijke of lichamelijke afwijking van de verzekerde, alsmede door andere 
ziekten en omstandigheden (zwangerschap, nalatigheid in het raadplegen van een arts, door een aan eigen toedoen 
van verzekerde te wijten slechte verpleging of ondeskundige behandeling e.d.). 
Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt steeds als maatstaf voor de uitkering het gevolg van het ongeval voor 
iemand, die vóór het ongeval in normale ongerepte lichamelijke en geestelijke conditie verkeerde. 

3. Autogordels/valhelm 
Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels of in het geval van een motorfiets het niet deugdelijk 
dragen van de valhelm, kan eigen schuld van de verzekerde opleveren. De eigen schuld zal volgens de criteria van 
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artikel 6:101 en 6:102 van het Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld. In het geval van toerekening zal de 
schadevergoeding worden verlaagd. 

4. Geld en geldswaardig papier 
Verlies of diefstal van geld en geldswaardig papier.  

Artikel 4 
Schaderegeling 
1. Melding bij overlijden 

Een ongeval met dodelijke afloop moet direct aan AnsvarIdéa worden meegedeeld, ook moet een schadeformulier 
worden ingezonden. Ingeval van overlijden is de verzekeringnemer of de begunstigde verplicht AnsvarIdéa hiervan 
tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie in kennis te stellen. 

2. Melding bij invaliditeit 
Een ongeval met lichamelijk letsel moet zo spoedig mogelijk aan worden gemeld door toezending van een daartoe 
bestemd schadeformulier. Verzekerde(n) moet(en) zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling stellen 
en/of zich op verzoek van AnsvarIdéa door haar controlerend arts laten onderzoeken en/of ter observatie of 
behandeling in een ziekenhuis laten opnemen. 
Verzekerde moet alle medewerking verlenen ter bevordering van het herstel. Herstel of beëindiging van de 
geneeskundige behandeling dient direct aan ons gemeld te worden. 
AnsvarIdéa heeft het recht de uitkering te weigeren, wanneer het ongeval niet binnen drie maanden is aangemeld. 
AnsvarIdéa neemt de te late aanmelding alsnog in behandeling, als voldoende wordt aangetoond, dat: 
1. de invaliditeit het uitsluitend gevolg is van het ongeval; 
2. de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn 

vergroot;  
3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelende arts heeft opgevolgd. 
Ieder recht op uitkering vervalt wanneer aangifte later dan vijf jaar na de ongevalsdatum plaatsvindt.  

3. Uitkering 
1. Bij schade als gevolg van overlijden of letsel wordt de schadevergoeding vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 6:107 en artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. 
Als rechthebbenden krachtens deze verzekering gelden nooit anderen dan de rechtstreeks bij de 
schadegebeurtenis betrokken verzekerden - voor zover deze natuurlijke personen zijn - of hun nagelaten 
betrekkingen. 

2. Schade aan zaken wordt vergoed op basis van de dagwaarde. 
3. Als de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding krachtens een andere verzekering of op 

uitkeringen of verstrekkingen uit anderen hoofde, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze 
verzekering. Kan verzekerde daarentegen, wegens aansprakelijkheid van een ander, rechten ontlenen aan een 
WAM-polis, dan kan hij wel een beroep doen op deze verzekering. Wanneer die aansprakelijkheid ligt bij de 
bestuurder of een passagier van het verzekerde motorrijtuig, zal de schadevergoeding uitsluitend plaatsvinden op 
grond van de Module Wettelijke Aansprakelijkheid van de Motorrijtuigenverzekering uitgebreid. 

4. Wanneer het totaal van de door verzekerden geleden schade het verzekerd bedrag overschrijdt, zal dit bedrag 
naar evenredigheid van de door ieder geleden schade worden verdeeld.  

4. Verplichtingen verzekerde 
De verzekerde is verplicht: 
1. zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs is 

geboden; 
2. zich herstelbevorderend te gedragen door tenminste de voorschriften van de behandelend arts op te volgen; 
3. zich desgevraagd op kosten van AnsvarIdéa te laten onderzoeken door een door AnsvarIdéa aan te wijzen arts of 

zich voor onderzoek te laten opnemen in een door AnsvarIdéa aan te wijzen ziekenhuis of andere medische 
inrichting; 

4. alle door AnsvarIdéa nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan AnsvarIdéa of aan 
de door AnsvarIdéa aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de 
vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang kunnen zijn; 

5. alles na te laten wat de belangen van AnsvarIdéa zou kunnen schaden.  

5. Verplichtingen verzekeringnemer 
De verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen aan het nakomen van de in dit artikel onder lid 4 
genoemde verplichtingen verzekerde .  


