
2175.02/12 1

N.V. Univé Schade

Speciaal Reglement SVI-3

Voorwaarden Schade Verzekering In- en Opzittenden

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij “Wat bedoelen wij met …”.

Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Deze verzekering is een aanvulling op uw motorrijtuigverzekering. Daarom stopt deze verzekering ook als 
uw motorrijtuigverzekering stopt.

Artikel 1  Wat moet u doen bij schade, gewond raken of overlijden?

Meld dit meteen aan ons. Dit kan:
•	 per post: Univé Schade
   Antwoordnummer 45
   9400 VB ASSEN
•	 door ons te bellen. Het telefoonnummer is 0592 – 37 27 77
•	 bij uw Univé-kantoor bij u in de buurt

1.1  Bij overlijden

Wij betalen alleen als:
•	 het overlijden minstens 48 uur voor de begrafenis of crematie wordt gemeld
•	 de	nabestaanden	goed	meewerken	als	wij de oorzaak van overlijden willen onderzoeken

1.2  U bent gewond geraakt

Wij betalen alleen als u goed meewerkt. Dit betekent dat u zich bijvoorbeeld:
•	 zo	snel	mogelijk	laat	behandelen	door	een	dokter
•	 door	onze dokter laat onderzoeken, als wij daar om vragen

Verder moet u het meteen aan ons doorgeven:
•	 als	u weer beter bent
•	 als	de	behandeling	gestopt	is

Artikel 2  Wanneer betalen wij?

Als u door een ongeluk met uw motorrijtuig:
•	 	schade	aan	uw spullen krijgt. Dit geldt als ze in of op uw motorrijtuig liggen. Uw helm en kleding zijn ook 

verzekerd
•	 gewond	raakt
•	 overlijdt

Dit is verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl u:
•	 in	of	op	uw motorrijtuig zit
•	 in	of	op	uw motorrijtuig stapt
•	 uit	of	van	uw motorrijtuig stapt
•	 met	pech	langs	de	weg	staat
•	 aan	het	tanken	bent

Wij betalen ook als u:
•	 onderweg	bent	met	uw motorrijtuig, en
•	 stopt	om	andere	mensen	in	het	verkeer	te	helpen,	en
•	 dan	tijdens	het	helpen	aangereden	wordt
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Artikel 3  Wanneer betalen wij niet?

Wij betalen niet als:
•	 uw motorrijtuig niet aan de wet voldoet
•	 uw motorrijtuig samen met uw aanhanger niet aan de wet voldoet
•	 	u met uw motorrijtuig meedoet aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk is. Zoals een race. U bent 

dan voor de hele activiteit niet verzekerd. Als snelheid niet belangrijk is mag u wel meedoen aan:
 - toertochten
 - puzzelritten
 - rijvaardigheidstrainingen 
•	 de	bestuurder	niet	had	mogen	rijden.
 Bijvoorbeeld omdat hij:
 - zijn rijbewijs heeft moeten inleveren
 -  geen geldig rijbewijs heeft. U bent wel verzekerd als een te oud rijbewijs zonder keuring of test ver-

nieuwd kan worden
 - alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt
 - geen toestemming had van u
 - of de begeleider niet voldoet aan de regels voor 2toDrive (het begeleid rijden)
•	 de	bestuurder	zijn	adem,	bloed	of	urine	niet	wil	laten	testen
•	 het	ongeluk	gebeurt	in	een	land	dat	niet	op	de	groene kaart staat
•	 	u uw motorrijtuig ook anders gebruikt dan u heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld ook voor verhuur, als u 

alleen privégebruik heeft doorgegeven
•	 uw motorrijtuig in beslag is genomen
•	 u gevaarlijke stoffen vervoert
•	 de	passagiers	op	een	plaats	zitten,	die	daar	niet	voor	bedoeld	is.	We betalen dan alleen hun schade niet
•	 u fraudeert. Kijk voor alle gevolgen van fraude in ons Algemeen Reglement

Verder zijn niet verzekerd:
•	 spullen	van	uw bedrijf
•	 spullen	van	uw werkgever
•	 uw motorrijtuig zelf
•	 accessoires van uw motorrijtuig
•	 geld
•	 betaalpassen
•	 creditcards
•	 papieren	die	geld	waard	zijn

Artikel 4  Wat betalen wij?

Schade is verzekerd tot € 1.000.000 per ongeluk. Dit geldt voor alle verzekerden samen. We verdelen dit
bedrag als de totale schade hoger is. Dit doen we naar verhouding.

4.1  Schade aan spullen
 
We betalen de reparatiekosten. We betalen de dagwaarde als reparatie duurder is dan de dagwaarde.

4.2  Gewond raken en overlijden

We betalen volgens onder andere artikel 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. We betalen ook smar-
tengeld als u gewond raakt.

4.3  Kosten

Wij betalen kosten die u maakt om de schade vast te stellen. Bijvoorbeeld voor het inschakelen van een 
advocaat. We betalen deze kosten als ze redelijk zijn. We betalen maximaal € 25.000.

4.4  Extra betaling voor de bestuurder en passagiers

Dit geldt niet als u een ZorgeloosRijden Budget-verzekering heeft.
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 4.4.1 Bij overlijden

Wij betalen per persoon maximaal het bedrag dat op uw polis staat. We betalen dit aan de erfgenamen. 
Soms hebben we voor iemand die overlijdt al een bedrag betaald voor invaliditeit door hetzelfde ongeluk. 
Wij trekken die betaling dan af van de betaling voor overlijden.

 4.4.2 Als u voor altijd invalide bent geworden

Wij betalen per persoon maximaal het bedrag dat op uw polis staat. Onze medisch adviseur bepaalt het 
percentage invaliditeit door het ongeluk. Dit percentage bepaalt hoeveel wij betalen van het bedrag op uw 
polis.

 4.4.3 Als invaliditeit niet meteen te bepalen is

Het kan lang duren voordat we de invaliditeit kunnen bepalen. Soms langer dan 2 jaar. In dat geval bekijkt 
onze medisch adviseur 2 jaar na het ongeluk opnieuw uw situatie. Hij houdt rekening met te verwachten 
veranderingen. Op basis hiervan bepaalt hij de uiteindelijke invaliditeit.

4.5  Wanneer betalen wij minder?

Als u tegen de regels uw gordel of helm niet of verkeerd draagt. Dit geldt als u daardoor overlijdt of erger 
invalide of gewond raakt. Dit is dan voor een deel uw eigen schuld.

Wat bedoelen wij met …

Accessoires
Extra opties die alleen bij het motorrijtuig horen. Deze zitten vast aan of liggen in uw motorrijtuig.

Frauderen
U fraudeert als u met opzet een betaling probeert te krijgen waarop u geen recht heeft. Het maakt niet uit 
hoe u dit probeert. U fraudeert ook als u fraude door een ander mogelijk maakt.  

Groene kaart
Het Internationaal Verzekeringsbewijs van uw motorrijtuig.

Motorrijtuig
•	 het	motorrijtuig	waarvoor	u deze verzekering heeft afgesloten. Dit staat op uw polis.
•	 een	motorrijtuig	dat	het	verzekerde	motorrijtuig	tijdelijk	vervangt.	Dit	geldt:
 - terwijl uw motorrijtuig gerepareerd wordt en
 - het andere motorrijtuig vergelijkbaar is met uw eigen motorrijtuig

Polis
Het bewijs van verzekering.

U, uw
De verzekeringnemer. Deze staat op de polis. De voorwaarden voor deze persoon gelden ook voor de an-
dere mensen onder “Verzekerde”.

Verzekerde
•	 u als bestuurder of passagier van het motorrijtuig
•	 de	bestuurder	die	uw toestemming had om het motorrijtuig te besturen
•	 de	passagier	die	uw toestemming had om in of op het motorrijtuig te zitten

Wij, we, ons, onze
N.V. Univé Schade
Jan Bommerstraat 4
9402 NR  Assen
Nederland
KvK-nummer: 04073729
DNB-nummer: 12000664




