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Leeswijzer 

Allereerst dank voor uw interesse in onze producten. 

Als aanvulling op uw autoverzekering, heeft u een Schadeverzekering voor Inzittenden afgesloten 

(SVI). In deze polisvoorwaarden, die u dient te lezen in samenhang met uw polisblad en eventuele 

clausulebladen, wordt de precieze dekking die deze SVI u biedt beschreven. Om u te helpen deze 

polisvoorwaarden zo goed mogelijk te begrijpen starten wij met een leeswijzer. In deze leeswijzer zijn 

de belangrijkste delen van deze dekking beschreven.  

In de polisvoorwaarden op de volgende pagina’s van dit document is vastgelegd wat er precies 

verzekerd is. Na de beschrijving van de dekking treft u een lijst met een beschrijving van een aantal 

begrippen die u bij het doorlezen van de polisvoorwaarden mogelijk tegen bent gekomen. Mocht u na 

het lezen van deze voorwaarden toch nog vragen hebben, neem dan contact op met de partij via wie 

uw verzekering tot stand is gekomen voor een nadere toelichting. 

Mocht u daarna onverhoopt alsnog met vragen zitten, dan kunt u deze uiteraard ook aan ons stellen. 

Daartoe kunt u gebruik maken van het e-mailadres Info.benelux@chubb.com 

Waarvoor is een Schadeverzekering Inzittenden? 

Een Schadeverzekering Inzittenden is om schade die de bestuurder van uw auto en/of een inzittende 

van uw auto oplopen mocht uw auto betrokken raken bij een ongeval. Het maakt voor de SVI niet uit 

wie er aansprakelijk is. 

Wat is er verzekerd op een SVI? 

• Schade als gevolg van letsel dat de bestuurder en/of inzttenden oploopt ten gevolge  
van een ongeval, 

• Schade aan bezittingen van de bestuurder en/of van inzittenden ten gevolge van een ongeval, 

• Schade die rechtverkrijgenden lijden als gevolg van het overlijden van een verzekerde 

 

Is alle schade ten gevolge van een ongeval gedekt? 

Nee. Niet alle schade ten gevolge van een ongeval is gedekt. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking voor 

inzittenden die zich in de laadruimte/kofferbak van uw auto bevinden ten tijde van het ongeval. 

Daarnaast is er geen dekking voor schades die op grond van enige andere verzekering worden 

vergoed. Een detailoverzicht van wat wel- en niet verzekerd is leest u op de volgende pagina’s. 

Wanneer is deze dekking van kracht? 

De bestuurder en inzittenden van uw auto zijn zowel verzekerd als ze zich in de auto bevinden, als 

wanneer ze aan het in- en uitstappen zijn. Ook als er onderweg een noodreparatie moet worden 

uitgevoerd of als ze aan het tanken zijn is er dekking.  

Wat wordt er vergoed? 

Schade die is ontstaan of verergerd door een ongeval wordt vergoed, tot maximaal het op de polis 

vermelde verzekerde bedrag. Als bij een gebeurtenissen meerdere 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.  

Hoe doet u een beroep op deze verzekering? 

Na een ongeval vult u een schadeformulier in dat u naar de partij via wie uw verzekering tot stand is 

gekomen stuurt. Deze zorgt er voor dat het schadeformulier bij ons terecht komt zodat wij zo goed- en 

snel mogelijk met uw schade aan de slag kunnen. 

Aan bovenstaande leeswijzer zijn geen rechten te ontlenen. De voorwaarden op de volgende pagina’s 

zijn bepalend voor de precieze dekking die geldt. 

mailto:Info.benelux@chubb.com
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Artikel 1: Algemeen 

1.1 – Looptijd 

De ingangsdatum van uw verzekering staat vermeld op het polisblad. De verzekering is van kracht 

gedurende één jaar, aan het eind van het verzekeringsjaar wordt de verzekering verlengd met telkens 

wederom een jaar, tenzij deze is opgezegd. Verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om na afloop van  

het eerste verzekeringsjaar de polis op elk gewenst moment op te zeggen tegen het einde van een 

kalendermaand met een opzegtermijn van een maand, waarna de lopende premie pro rata zal  

worden verrekend. 

 

Uitzondering is de situatie waarin u fraude pleegt cq. probeert fraude te plegen, in welk geval wij de 

verzekering per direct kunnen opzeggen, of de situatie waarin de polis eindigt na niet-betaling van premie 

als omschreven in art. 1.2 of als u wijziging van premie of voorwaarden bedoeld in art. 5.7 niet 

accepteert.Voorts kan de verzekeringnemer zodra hij aantoonbaar geen eigenaar meer is van de auto 

waarvoor deze polis is afgesloten deze per eerstvolgende reguliere werkdag opzeggen in welk geval de polis 

per direct eindigt en de premie pro rata wordt verrekend. 

1.2 – Premiebetaling 

De premie betaalt u op de afgesproken wijze bij vooruitbetaling, voorafgaand aan iedere 

verzekeringsperiode. Het bedrag aan premie dat u verschuldigd bent en de premievervaldag staan vermeld 

op uw polisblad, de dekking vangt pas aan nadat wij de eerste premie op onze rekening is bijgeschreven.  

Als u na aanvang van de dekking enige premie niet tijdig voldoet, dan wordt u door ons aangemaand om 

binnen 14 dagen alsnog te betalen, en als u daar niet aan voldoet dan eindigt de dekking op de dag waarop 

de premie volgens de aanmaning betaald had moeten zijn. U blijft verplicht het verschuldigde bedrag te 

betalen. Tenzij de polis inmiddels rechtsgeldig is opgezegd wordt de dekking weer van kracht op de dag 

volgend op die waarop het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. Schade ontstaan of veroorzaakt in 

de periode dat de dekking niet van kracht was, wordt niet vergoed.  
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Artikel 2: Omschrijving van de dekking 

2.1 – Reikwijdte van de dekking 

Deze dekking geldt in alle landen die op de groene kaart van uw autoverzekering staan, uitgezonderd de 

landen die zijn doorgestreept. 

2.2 – Omvang van de dekking 

Deze verzekering dekt schade die de bestuurder van uw auto en/of één van de inzittenden van uw auto lijdt 

ten gevolge van een ongeval, ongeacht wie er aansprakelijk is. De bestuurder en de inzittenden zijn ook 

verzekerd tijdens het in- en uitstappen van de auto en/of als zij onderweg tijdelijk de auto verlaten om te 

tanken of in geval van pech/noodreparaties, eveneens ongeacht wie er aansprakelijk is, onder voorwaarde 

dat het plaatsvindt in de directe nabijheid van de auto. 

De uitkering aan alle verzekerden tezamen kan per gebeurtenis nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag 

dat vermeld staat op de polis. 

2.3 – Soorten schade 

Deze verzekering biedt dekking voor schade ten gevolge van letsel – al dan niet de dood ten gevolge 

hebbend - dat één of meer van de verzekerden oplopen bij een ongeval, mits de aard van het letsel objectief 

geneeskundig is vast te stellen.  

Behalve letselschade kan het natuurlijk ook zo zijn dat de bezittingen van de bestuurder en/of de 

bezittingen van een inzittende beschadigd raken ten gevolge van een ongeval. Ook dit soort schade valt 

binnen de dekking, met de voetnoot dat het privé-eigendommen moeten zijn. Schade aan zaken van derden 

of van het bedrijf en/of de werkgever van een verzekerde is niet gedekt. Voorts zijn voertuigen  uitgesloten 

van de dekking voor bezittingen.  

2.4 – Vaststelling schade 

Schade wordt vastgesteld conform de omschrijvingen in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

Daaronder valt tevens vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 BW, smartengeld als bedoeld in art. 

6:106 BW, de vorderingsrechten bij letselschade als bedoeld in art. 6:107 BW en de vorderingsrechten bij 

overlijden als bedoeld in art. 6:108 BW. In geval van schade aan bezittingen zal de vaststelling van de 

schadeomvang geschieden door een schadebehandelaar van verzekeraar of een door ons te benoemen 

deskundige. De schadevaststelling zal plaatsvinden op basis van de reparatiekosten, tot maximaal het 

verschil in waarde tussen van de zaak direct voor- en direct na de beschadiging. De kosten van de 

schadevaststelling komen ten laste van ons. 

In geval van letsel zal de vaststelling van het letsel plaatsvinden door een door de verzekeraar aangewezen 

medisch deskundige. 

 

Van elke schade blijft het in het polisblad vermelde eigen risico voor rekening van verzekeringnemer. In 

geval van rechtstreekse vergoeding aan belanghebbende is verzekeringnemer verplicht het 

overeengekomen eigen risico op eerste aanvraag aan de verzekeraar te restitueren. 
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2.5 – Uitkeringsgerechtigde 

Indien er recht bestaat op een uitkering onder deze polis dan wordt deze uitgekeerd aan:  

(a) de verzekerde wanneer hij verzekerde schade lijdt ten gevolge van het letsel dat hij/zij heeft opgelopen 

en/of als gevolg van beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel uitmaken van 

zijn particuliere huishouding; 

(b) de rechtsverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor zover zij volgens artikel 6:108 van 

het Burgerlijk Wetboek als gevolg van dit overlijden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding in 

het geval die schadevergoeding op een aansprakelijke persoon zou worden verhaald. Indien blijkt dat 

bij afwezigheid van begunstigden de staat uitkeringsgerechtigd kan zijn, bestaat voor de verzekeraar 

geen plicht tot betaling.  

 

Elk recht op een uitkering vervalt indien de verzekeringnemer en/of de verzekerde en/of de begunstigde(n) 

bij schade opzettelijk onjuiste of onvoldoende gegevens heeft/ hebben verstrekt. 

 

2.6 – Aanvullende dekking 

Naast de dekking die eerder in dit artikel omschreven staan, heeft u ook recht op een vergoeding voor 

bereddingskosten. 
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Artikel 3: Uitsluitingen 

3.1 –Atoomkernreactie 

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door- en/of schade die verband houdt met 

atoomkernreacties. 

Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade die het gevolg is radioactieve nucleiden die zich buiten een 

kerninstallatie bevinden omdat deze bestemd zijn voor medische, landbouwkundige,  onderwijskundige, 

industriele, commerciele of wetenschappelijke doeleinden, mits er daar waar nodig een vergunning is 

afgegeven door enige Rijksoverheid, voor gebruik en/of opslag en/of vervaardiging en/of het zich ontdoen 

van radioactieve stoffen. 

Als op grond van enige wet of enig verdrag een derde aansprakelijk is voor schade ten gevolge van 

radioactieve nucleiden die op grond van dit artikel niet zijn uitgesloten van dekking, dan kan geen beroep 

worden gedaan op deze polis. In dat geval dient de aansprakelijke derde de schade te vergoeden. 

3.2 – Molest 

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door- en/of schade die verband houdt met enige vorm van 

‘groot’ molest, t.w. oorlog, gewapend conflict, binnenlandse onlusten,  opstand, burgeroorlog, oproer en/of 

muiterij, zoals gedefinieerd in de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is 

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te `sGravenhage.  

3.3 – Onbevoegd bestuurder 

Er is alleen dekking als de bestuurder bevoegd is om te rijden. Dus als iemand uw auto steelt kan deze 

persoon geen beroep doen op deze dekking, of bijvoorbeeld als de bestuurder de rijbevoegdheid was 

ontzegd (of helemaal nooit toestemming heeft gehad), of bijvoorbeeld als de bestuurder een 

alcoholpromillage heeft dat hoger is dan het wettelijk maximaal toegestane. 

3.4 – Oneigenlijk gebruik en opzet 

Verzekerden kunnen geen beroep doen op dekking onder deze polis als het ongeval is ontstaan op het 

moment dat de auto werd gebruikt voor enig commercieel doeleinde. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taxi-

diensten, de verhuur van uw auto in welke vorm dan ook of aan het gebruik van uw auto voor het geven 

van (betaalde) rijlessen.  

Ook kan er geen beroep worden gedaan op dekking bij deelname aan snelheidsraces, waagstuk, als het 

voertuig wordt gebruikt voor een misdrijf en/of bij schade die is ontstaan door opzettelijk onrechtmatig 

handelen of nalaten van u of een verzekerde. 

Heeft u (of een medeverzekerde) letsel opgelopen tijdens een ongeluk? En droeg u (of de medeverzekerde) 

daarbij geen autogordel? Dan ontvangt u een vergoeding van 75% van het schadebedrag. Mochten er meer 

personen in de auto zitten dan wettelijk is toegestaan, dan krijgt u bij schade slechts een deel van het 

schadebedrag vergoed. Daarbij gaan we uit van de verhouding van het toegestane aantal inzittenden tot het 

werkelijke aantal. Mochten er bijvoorbeeld vijf mensen in uw auto zitten, maar zaten er acht in? Dan krijgt 

u vijf achtste deel van de schade vergoed. 

3.5 – Goede trouw 

Was u niet op de hoogte van het bestaan van een situatie zoals bedoeld in artikel 3.2, 3.3 en/of 3.4, dan 

vergoeden wij de schade wel. Dat doen we alleen als u kunt aantonen dat u hiervan niet op de hoogte was 

en dat ook niet had kunnen- of moeten zijn. 
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3.6 – Andere verzekeringen of verstrekkingen 

Als een verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding op grond van enige andere verzekering 

of op verstrekkingen uit andere hoofde, of daarop recht zou hebben gekregen als de onderhavige 

verzekering niet zou hebben bestaan, dan kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze 

verzekering. Uitzondering hierop zijn uitkeringen op grond van een ongevallen- inzittendenverzekering.  

Wij hebben het recht uitkering te weigeren indien een verzekerde weigert om andere verzekeringen of 

verstrekkingen uit andere hoofde kenbaar te maken. 
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Artikel 4: Schade 

4.1 – Contact in geval van schade 

Mocht u onverhoopt schade lijden die mogelijk gedekt is op de verzekering, dan adviseren wij u contact op 

te nemen met de partij via wie uw verzekering tot stand is gekomen. Deze kan u helpen bepalen op welke 

verzekering uw schade dient te worden geclaimd. Is dat op deze verzekering dan geldt het navolgende.  

4.2 – Verplichtingen in geval van verzekerde schade 

Zodra een verzekerde kennis draagt van een ongeval waaraan hijzelf aanspraak op een uitkering op grond 

van deze polis ontleent dient: 

• daarvan uiterlijk binnen 3 dagen aan de verzekeraar kennis te worden geven. Als voorlopige 

schademelding kan een mondelinge of schriftelijke mededeling dienen, welke echter binnen 14 dagen 

opgevolgd dient te worden door inzending van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier. Die 
indiening kunt u overlaten aan de partij via wie uw verzekering tot stand is gekomen; 

• de volledige steun en medewerking aan de verzekeraar respectievelijk haar gemachtigde en/of 

deskundige te worden verleend, haar alle inlichtingen volledig en naar waarheid te verschaffen en haar 

desgevraagd de nodige schriftelijke documenten en/of volmachten te verstrekken. 

Als verzekeringnemer één van deze verplichtingen niet naleeft dan vervalt het recht op uitkering voor zover 

wij door die niet-naleving zijn geschaad. 

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend als verzekerde heeft nagelaten maatregelen te 

nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de 

verzekeraar heeft benadeeld. 

4.3 – Beslissing 

De verzekeraar neemt ten aanzien van de vraag of zij met betrekking tot een schade verplichtingen heeft 

jegens verzekerde een beslissing, zodra zij in het bezit is van de daartoe vereiste gegevens. 

4.4 – Vervaltermijnen 

Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de datum van het 

ongeval. 

Heeft de verzekeraar ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief 

standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van een vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij 

wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde, 

verzekeringnemer of begunstigde(n) van dit standpunt kennis nam of had kunnen nemen, ieder recht ten 

opzichte van de verzekeraar ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij 

verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde(n) binnen die termijn het standpunt van de  

verzekeraar heeft aangevochten. 
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Artikel 5 : Overige bepalingen 

5.1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Wij maken gebruik van door u aan ons, of voor zover van toepassing aan uw verzekeringsbemiddelaar, 

verstrekte persoonsgegevens voor het accepteren en beheren van deze polis, waaronder begrepen daaruit 

voortvloeiende claims. 

De ingezamelde gegevens omvatten de basiscontactgegevens zoals naam, adres en polisnummer, maar 

kunnen tevens meer gedetailleerde  informatie bevatten (bijvoorbeeld leeftijd, medische gegevens, 

vermogenssituatie of schadehistorie) voor zover dit relevant is voor het door ons te verzekeren risico, de 

door ons te verlenen diensten of voor de door u in te dienen claims.   

Wij maken deel uit van een wereldwijd concern, waartoe uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen 

in andere landen kunnen worden gedeeld, voor zover dit nodig is voor de dekking van uw polis of het 

opslaan van de gegevens van de verzekerden en u. Wij maken daarnaast ook gebruik van erkende 

dienstverleners, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens met inachtneming van onze instructies en 

zeggenschap. U heeft een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens, 

waaronder begrepen inzagerechten en in bepaalde gevallen het recht op verwijdering en doorhaling.  

In dit onderdeel hebben wij in het kort uitgelegd op welke manier wij gebruik maken van uw 

persoonsgegevens. Voor meer informatie raden wij u ten zeerste aan om ons Algemene Privacybeleid te 

raadplegen, dat hier kan worden ingezien: https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx. 

Mocht u een papieren versie van het Privacybeleid willen ontvangen, mail dan naar: 

dataprotectionoffice.europe@chubb.com.  

Bij het verwerken van persoonsgegevens binnen Nederland houden wij ons tevens aan de Gedragscode 

Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars, die u kunt raadplegen via de website van 

het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl, of die u kunt opvragen bij het Verbond van 

Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500. 

5.2 – Sanctieclausule 

Geen (her)verzekeraar wordt geacht om dekking te bieden en geen (her)verzekeraar wordt verplicht om 

een uitkering of schadevergoeding of ander voordeel te betalen voor zover de verstrekking van een 

dergelijke dekking, de betaling van een dergelijke uitkering of schadevergoeding of een dergelijk voordeel 

de (her)verzekeraar zou blootstellen aan enige sanctie, verbodsbepaling of beperking op grond van een 

resolutie van de Verenigde Naties of de handels- en economische sancties, wetten of verordeningen van de 

Europese Unie of van één van haar lidstaten, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika. 

5.3 – Nederlandse Herzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
(NHT) 

Het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V. (NHT) is van toepassing. Het volledige clausuleblad, dat op 23 november 2007 is 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27178761, kan worden geraadpleegd via de 

volgende link: https://nht.vereende.nl/docs/librariesprovider7/default-document-library/nht-

files/nht_clausule-0217-def.pdf?sfvrsn=24eebcf5_4 

5.4 – Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting 

CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. 

Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting 

CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 

  

https://www.chubb.com/benelux-nl/footer/privacy-policy.aspx
mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com
http://www.verzekeraars.nl/
https://nht.vereende.nl/docs/librariesprovider7/default-document-library/nht-files/nht_clausule-0217-def.pdf?sfvrsn=24eebcf5_4
https://nht.vereende.nl/docs/librariesprovider7/default-document-library/nht-files/nht_clausule-0217-def.pdf?sfvrsn=24eebcf5_4
http://www.stichtingcis.nl/
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5.5 – Klachten en geschillen 

Heeft u een klacht over deze verzekering of iets dat daarmee verband houdt dan adviseren wij u om eerst 

contact op te nemen met uw bemiddelaar zodat hij kan proberen om samen met ons bemiddelaartot een 

oplossing te komen waar u tevreden over bent. Maar u kunt ook een klacht rechtstreeks bij ons indienen 

via info.benelux@chubb.com of per post; Chubb, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam. 

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiele 

Diensten, postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Meer informatie daarover is te vindenop www.kifid.nl. Ook 

kunt u een geschil over de uitleg van deze polis voorleggen aan de rechter. Als bevoegde rechter wordt 

aangewezen de rechter te Rotterdam. 

5.6 – Toepasselijk recht 

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 

5.7 – Wijzigingen 

Verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering tussentijds groepsgewijs te 

wijzigen (en bloc), wat betekent dat verzekeraar alle verzekeringen van gelijke aard aan deze verzekering 

wijzigt. Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en de voorgenomen wijzigingsdatum 

schriftelijk in kennis gesteld. Mocht verzekeringnemer niet akkoord gaan met de wijzigingen dan heeft 

verzekeringnemer het recht de verzekering schriftelijk te beeindigen, tot 30 dagen na de wijzigingsdatum. 

De mogelijkheid tot opzegging geldt niet als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen, 

of indien de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt. 

5.8 – Samenloop voorwaarden 

In het geval dat bijzondere voorwaarden en/of clausules – zoals bijvoorbeeld opgenomen op het polisblad - 

afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn de bijzondere voorwaarden en clausules bepalend voor 

de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst. 
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Definities 

Auto (inclusief bestelauto) 

In deze voorwaarden verstaan we onder ‘(uw) auto’ de auto waarvan het kenteken op uw polis staat, of de 

vervangende auto die u gebruikt zolang uw eigen auto buiten gebruik is door reparatie of onderhoud bij 

een garage. 

Bereddingskosten 

Onder bereddingskosten verstaan wij kosten die een verzekerde maakt om een schade te voorkomen en/of 

kosten die een verzekerde maakt om een ontstane schade te beperken, mits redelijk en billijk.  

Bestuurder 

Spreken wij over een bestuurder, dan bedoelen wij iemand die één of meer bedieningsorganen van een 

motorrijtuig hanteert en door middel daarvan de voortbeweging of de rijrichting van het motorrijtuig 

beinvloedt, onder voorwaarde dat deze persoon daartoe gerechtigd en bevoegd is. 

Groepsmaatschappijen 

Alle verzekeringsmaatschappijen en andere organisaties die onderdeel uitmaken van het wereldwijde 

concern waar ook Chubb European S.E. deel van uitmaakt. 

Inzittenden 

(a) de persoon die zich bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van het verzekerde motorrijtuig of in 

een voertuig (dus er is bijvoorbeeld geen dekking voor personen die zich in de laadruimte/kofferbak 

van uw auto bevinden tijdens het ongeval); 

(b) de onder a genoemde persoon die zich tijdens een onderbreking van een rit in de onmiddellijke 

omgeving van het verzekerde motorrijtuig bevindt voor:  

 het bijvullen van brandstof;  

 hulpverlening aan medeweggebruikers; 

 het verrichten van een noodreparatie aan dat motorrijtuig;  

(c)  de persoon die in, op, uit of van het verzekerde motorrijtuig stapt. 

 

Ongeval 

Een tijdens de verzekeringsduur plotselingen onverwacht, onafhankelijk van de wil van verzekerde, van 

buiten komend onheil dat rechtstreeks inwerkt op uw auto of op het lichaam van de verzekerde die zich 

buiten de auto bevindt (mits gedekt) en dat de uitsluitende oorzaak is van de schade zoals geclaimd onder 

deze polis, zoals in het bijzonder een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, van de weg of te 

water geraken van de auto. 

Premievervaldag 

De datum waarop de door u verschuldigde premie voldaan dient te zijn aan verzekeraar 

Verzekeraar 

De verzekeraar achter deze dekking is Chubb European Group SE. Chubb European Group SE is een 

onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met 

registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 

Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, 

Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. 

In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

U/verzekeringnemer 

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘u’ of verzekeringnemer dan wordt daarmee degene 

bedoeld die deze verzekering heeft afgesloten en verantwoordelijk is voor de betaling van premie. 

Verzekerde 

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over verzekerde, worden zowel mannelijke- als 

vrouwelijke bestuurders en/of inzittenden van het verzekerde voertuig bedoeld, mits zij met uw 

toestemming met uw auto rijden of erin meerijden 



 

Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS 
Nanterre. Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb European Group SE, Nederlands 
bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 24353249. In Nederland valt zij onder het 
gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

 

 

  


