
                                                                                             
 
 
3.3 Verkeersschade verzekering (versie 1.0)                  
 
De verkeersschade verzekering vergoedt veel van de schade die u in het hedendaagse verkeer kan 
oplopen. De dekking is erg ruim. Wij vergoeden de schade ook als u zelf geheel of gedeeltelijk 
aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u met uw auto tegen een boom rijdt en gewond raakt. Of als uw zoon 
of dochter onvoorzichtig oversteekt en door een auto wordt overreden. 
 
3.3.1 Wat is verzekerd? 
 
3.3.3.1 Omvang van de dekking 
 
Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis staat op het polisblad. 
 
3.3.3.2 Welke dekking geldt voor de inzittenden? 
 
Wij vergoeden aan de verzekerden die onder de dekking voor inzittenden vallen de schade die zij oplopen 
door: 
- ongelukken waarbij zij zijn betrokken als inzittenden van de auto; 
- verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden van de auto. 
 
3.3.3.3 Welke dekking geldt voor het gezin? 
 
Wij vergoeden aan de verzekerden die onder de dekking voor het gezin vallen de schade die zij oplopen 
door: 
- verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als verkeersdeelnemers, maar niet als inzittenden van een 
  motorrijtuig, trein of tram; 
- ongelukken en verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden van een motorrijtuig, trein of 
   tram. 
 
3.3.2 Wat is niet verzekerd? 
 
Wij bieden een ruime dekking. Toch kunnen wij niet alles dekken. U leest hier welke uitsluitingen speciaal 
voor de Verkeersschade verzekering gelden. Ook ziet u wanneer wij hierop een uitzondering maken. 
 
3.3.2.1 Welke uitsluitingen zijn er? 
 
Wij vergoeden geen schade: 
 
a. als u belangrijke wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven (zie de in artikel 3.1.5 genoemde 
    gevallen); 
 
b. die veroorzaakt is of verband houdt met atoomkernreacties of molest; 
 
c. als de auto of het motorrijtuig waarvan de verzekerde gebruik maakt in beslag genomen of 
    gevorderd is; 
 
d. die ontstaat met uw toestemming; 
 
e. als de auto gebruikt werd voor verhuur, leasing of personenvervoer tegen betaling (daaronder valt 
    niet privé vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); 
 
f. de auto in gebruik was als taxi of lesauto of voor andere doeleinden die niet aan ons zijn 
   opgegeven en/of niet door de wet zijn toegestaan; 
 
g. die door opzet van een verzekerde is veroorzaakt; 
 
h. die ontstaat tijdens het deelnemen met de auto of het motorrijtuig aan een snelheidswedstrijd, 
    snelheidsproef of het rijden op een circuit; 



 
i. die ontstaat tijdens het deelnemen met de auto of het motorrijtuig aan sliptesten, slipcursussen of 
   rijvaardigheidstrainingen; 
 
j. die ontstaat tijdens het deelnemen met de auto of het motorrijtuig aan regelmatigheids- en 
   behendigheidsritten in het buitenland (of voor een deel in het buitenland); 
 
k. die ontstaat terwijl de bestuurder de auto of het motorrijtuig waarvan de verzekerde gebruik maakt 
    niet mag besturen (bijvoorbeeld omdat deze geen naar Nederlands recht wettelijk voorgeschreven 
   geldig rijbewijs heeft, de rijbevoegdheid is ontzegd of het rijbewijs is ingetrokken); 
 
l. als het ongeluk of het verkeersongeval mogelijk is geworden, omdat de bestuurder de auto of het 
   motorrijtuig waarvan de verzekerde gebruik maakt niet veilig kan besturen of niet mag besturen, 
   omdat hij alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt. Ook 
   vergoeden wij niet als de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest, urinetest of 
   bloedproef; 
 
m. als het ongeluk of het verkeersongeval mogelijk is geworden, omdat een verzekerde (die niet de 
     bestuurder is) alcohol of een bedwelmend of opwekkend middel heeft gebruikt; 
 
n. als het kenteken van het motorrijtuig waarvan de verzekerde gebruik maakt op naam van een 
    verzekerde staat; 
 
o. als een verzekerde zoals bedoeld in de dekking voor het gezin onrechtmatig gebruik maakt van de 
    auto of een motorrijtuig; 
 
p. als een verzekerde als bestuurder of passagier gebruik maakt van een motorrijwiel, scooter, bromof 
    snorfiets van welke uitvoering of type dan ook; 
 
q. als u zich op het moment van het ongeluk of het verkeersongeval in de laadruimte bevond; 
 
r. aan de auto of een motorrijtuig; 
 
s. aan andere zaken dan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde; 
 
t. als een verzekerde aansprakelijk is voor personenschade, toegebracht aan de bestuurder van een 
   schadeveroorzakend motorrijtuig. 
 
3.3.2.2 Wanneer maken wij een uitzondering? 
 
In de volgende gevallen kunt u toch een beroep doen op de verzekering: 
 
a. Omstandigheden waar u niets aan kunt doen 
    Kunt u aantonen dat de omstandigheden buiten uw weten of tegen uw wil gebeurden? En dat u 
    redelijkerwijs niets te verwijten valt? Dan gelden de uitsluitingen in artikel 3.3.2.1 onder g tot en 
    met o voor u niet. 
 
b. Personenschade bestuurder 
    Schade als bedoeld in artikel 3.3.2.1 onder t moet de WAM-verzekeraar van het 
    schadeveroorzakende motorrijtuig vergoeden. Als de verzekerde ons dit schriftelijk vraagt zullen wij 
    deze schade toch vergoeden, maar alleen als en voor zover de schade zonder deze uitsluiting 
    gedekt zou zijn. Wij vergoeden de schade pas als de verzekerde meewerkt aan overdracht van alle 
    rechten (cessie) die hij tegen de WAM-verzekeraar heeft. 
 
3.3.3 Andere verzekeringen en voorzieningen 
 
Is er schade en heeft u ook recht op recht op vergoeding uit een andere verzekering dan een 
aansprakelijkheidsverzekering (al dan niet ouder dan deze verzekering), een wettelijke regeling of andere 
voorziening? Of zou dit recht op vergoeding bestaan als deze Verkeersschade verzekering er niet zou zijn 
geweest? Dan gelden de volgende voorwaarden: 
 
- de Verkeersschade verzekering geldt als laatste; 
- de Verkeersschade verzekering geldt alleen boven het recht op vergoeding dat u is toegekend of 
  zou zijn toegekend als de onderhavige verzekering er niet zou zijn geweest. 
 
 



 
 
3.3.4 Welke extra verplichting heeft u bij schade? 
 
Gebeurt er iets waarvoor u burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden? Dan bent u verplicht om 
dit ook te melden bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij zullen dan zo snel mogelijk met de betrokken 
verzekeraar(s) overleg plegen. 
 
3.3.5 Hoe is de schaderegeling? 
 
3.3.5.1 Hoe wordt de schade vastgesteld? 
 
De bepaling van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, de begroting van de schade en de 
vaststelling van degenen die recht hebben op vergoeding zal gebeuren: 
- overeenkomstig het Nederlands burgerlijk recht; en 
- alsof sprake is van een onrechtmatige daad. 
 
3.3.5.2 Wie hebben recht op vergoeding? 
 
Op deze verzekering kan alleen een beroep worden gedaan door: 
- benadeelde, natuurlijke personen die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken waren; 
- nagelaten betrekkingen van deze personen. 
 
3.3.5.3 Wanneer heeft u eigen schuld? 
 
U heeft eigen schuld als u de autogordels die in de auto of het motorrijtuig aanwezig waren niet droeg. De 
eigen schuld wordt vastgesteld volgens het Nederlandse recht. De vergoeding van de schade wordt 
verminderd met het percentage eigen schuld. 


