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1. Begripsomschrijvingen 
1.1.  Verzekerde als inzittende van uw motorrijtuig: 
1.1.1  degene die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van uw motorrijtuig; 
1.1.2  degene die bij pech onderweg of bij een verkeersongeval, waarbij uw motorrijtuig is betrokken, hulp verleent 
 aan een verzekerde. 
1.2  Uw motorrijtuig 
 uw in de polis omschreven motorrijtuig waarop de verzekeringsplicht als omschreven in de Wet 
 Aansprakelijkheidsverkering Motorrijtuigen (WAM) van toepasssing is. 
1.3.  Zaken 
1.3.1  de door de verzekerde tijdens het verkeersongeval gedragen kleding; 
1.3.2  de met uw motorrijtuig vervoerde zaken, die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren; 
1.4.  Verkeersongeval: 
 een plotseling onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit een 
 medisch vast te stellen letsel als een rechtstreeks gevolg is ontstaan: 
1.4.1.  als inzittende van uw motorrijtuig: 
1.4.1.1  waarbij een motorrijtuig is betrokken; 
1.4.1.2  door een botsing of aanraking met een ander object dan een motorrijtuig of met personen tijdens het in- of 
 uitstappen. 
 
2. Omvang van de dekking 
2.1.  Als de verzekerde een verkeersongeval overkomt, vergoeden wij voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste 
 f 2.000.000 per gebeurtenis de schade die is ontstaan tijdens het: 
2.1.1  daadwerkelijk gebruik van uw motorrijtuig; 
2.1.2  verrichten van of behulpzaam zijn bij een reparatie aan of het schoonmaken van uw motorrijtuig; 
2.1.3  verblijven buiten in de onmiddellijke nabijheid van uw motorrijtuig in verband met het in- of uitladen van 
 zaken of het tanken van brandstof; 
2.1.4  het verlenen van hulp aan medeweggebruikers; 
2.1.5  verblijven op de weg, waarop uw motorrijtuig zich bevindt, om gebruik te gaan maken van uw motorrijtuig of 
 na het verlaten daarvan. 
2.2  Schade aan zaken 
 Bij schade aan zaken veergoeden wij de ontstane schade op basis van dagwaarde. 
2.3  Als een verzekerde aansprakelijk is voor de schade, zal de betaling, voorzover vorderbaar krachtens de voorwaarden 
 aansprakelijkheid, plaatsvinden als zijnde verschuldigd krachtens die dekking. 
2.4  Op de verzekering kan alleen een beroep worden gedaan door de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken 
 benadeelde verzekerde en zijn nagelaten betrekkingen. De Staat der Nederlanden wordt nimmer als uitkeringsgerechtigde 
 beschouwd. 
2.5.  Uitsluitingen en beperkingen 
 De uitsluitingen voor de verzekering van uw motorrijtuig, gelden onverminderd ook voor deze verzekering. 
2.5.1.  De schadevergoeding vindt plaats overeenkomstig het burgerlijk recht, ook als de door de verzekerde geleden 
 schade is ontstaan of verergerd: 
2.5.1.1  door het niet dragen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsgordel of helm; 
2.5.1.2  terwijl hij onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeerde; 
2.5.1.3  terwijl hij als bestuurder van uw motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig 
 bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht uw motorrijtuig naar 
 behoren te besturen. 
2.5.2  De uitsluitingen en beperkingen gelden niet voor de verzekerde, die aantoont, dat die omstandigheid zich buiten 
 zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
2.5.3  Voor sieraden en voor zaakschade beneden f 250 bestaat geen recht op uitkering. 
2.5.4  Als de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding van schade krachtens enige andere verzekering 
 of voorziening, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze verzekering. 
 
3 Meerdere aanspraken 
Als meerdere inzittenden aanspraak op uitkering hebben en het verzekerde bedrag wordt overschreden, zal 
aan iedere getroffen inzittende een uitkering geschieden in verhouding van het verzekerde bedrag tot de som 
van de vastgestelde uitkeringen. 
 
Privacy-reglement 
Uw persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en 
bestrijding van fraude en om de dienstverlening van de AEGON-groep uit te breiden. Op deze verwerking is 
de gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing. 
Indien u geen prijs stelt op meer informatie over producten en diensten van de AEGON-groep, kunt u dit 
kosteloos schriftelijk aan AEGON melden onder antwoordnummer 6518, 8900 RV Leeuwarden. 
Klachten 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
– Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van 
deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., 
Postbus 23005, 8900 MG Leeuwarden. 
– Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999. 
– Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingsprocedure, of u vindt de behandeling 
of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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