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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 AMEV
AMEV Schadeverzekering N.V.,
Archimedeslaan 10,
3584 BA  Utrecht, Nederland.
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht.

1.2 Verzekerde
a. de verzekeringnemer;
b. ieder ander die als zodanig in de rubrieksvoorwaarden

van verzekering wordt aangemerkt.

1.3 Begunstigde
degene aan wie zal worden uitgekeerd.

1.4 Eigen risico
het bedrag waarmee de schadevergoeding per gebeurtenis
wordt verminderd.

ARTIKEL 2
Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in alle bij de EU aangesloten landen en
voorts in de Europese en niet-Europese landen, waarvoor het
internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is.

ARTIKEL 3
Omvang van de dekking
3.1 Algemeen

De omvang van de dekking is omschreven in de van
toepassing zijnde rubrieksvoorwaarden van verzekering.

3.2 Hulpverlening personenauto's en bestelauto's
De verzekerde heeft recht op hulpverlening zoals in dit artikel
is omschreven indien:
- de verzekering betrekking heeft op een motorrijtuig

waarvoor het rijbewijs A of B voldoende is, en
- die hulpverlening tot stand komt na instemming van de

alarmcentrale, en
- dat recht wordt aangetoond door middel van de verzeke-

raarshulpkaart, en
- het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger door

één van de hierna genoemde oorzaken tot stilstand komt
en niet meer kan rijden en/of worden bestuurd door de
bestuurder of één van de passagiers.

De hulpverlening omschreven onder a en b is van toepassing,
indien:
- het motorrijtuig is verzekerd volgens onderdeel aanspra-

kelijkheid, en
- de oorzaak van het tot stilstand komen is gelegen in een

ongeval, brand of ander van buiten komend onheil.
Hieronder wordt niet begrepen het enkel tot stilstand
komen als gevolg van een gebrek aan het motorrijtuig.

De hulpverlening omschreven onder c is van toepassing,
indien:
- dit in de rubrieksvoorwaarden is aangegeven, en
- de oorzaak van het tot stilstand komen is gelegen in een

gebrek aan het motorrijtuig.
Er geldt geen eigen risico.
Deze hulpverlening heeft geen invloed op de bonus-malus-
schaal indien uitsluitend hulp is verleend krachtens dit artikel
3.2.

a. Hulpverlening binnenland na een ongeval
De hulpverlening in Nederland omvat:
1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of

aanhanger naar één door de verzekerde te bepalen
adres in Nederland;

2. het vervoer van de bestuurder en de passagiers met
hun bagage per taxi naar één door de bestuurder te
bepalen adres in Nederland.

b. Hulpverlening buitenland na een ongeval
De hulpverlening in het buitenland omvat:
1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van

bergen en slepen van het motorrijtuig en/of
aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage waar de
schade kan worden beoordeeld en/of waar een
(nood)reparatie kan plaatsvinden (zie punt b.2);

2. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhanger naar één door de verzekerde te bepalen
adres in Nederland, mits:
- dit object niet binnen vier werkdagen, eventueel

door middel van een noodreparatie, zodanig kan
worden gerepareerd, dat de (terug)reis op tech-
nisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden;

- de kosten van dit vervoer lager zijn dan de
waarde van het gestrande object. Zijn die kosten
hoger, dan worden de kosten vergoed voor
invoering of vernietiging van het gestrande object
in het betreffende land. In dat geval heeft de
verzekerde recht op vervoer van bagage naar
Nederland;

3. de terugreiskosten van de bestuurder en de
passagiers, indien op grond van punt b.2 niet met
het motorrijtuig wordt teruggereisd.

Vergoed worden de kosten van vervoer op basis van:
- taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation;
- trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in

Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats van
bestemming;

- taxi van dat station naar de plaats van bestemming.

c. Hulpverlening buitenland na pech
De hulpverlening in het buitenland na stilstand als gevolg
van een gebrek aan het motorrijtuig omvat:
1. de onder b omschreven hulpverlening;
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2. de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp
op de plaats van het tot stilstand komen. Hieronder
worden niet begrepen de kosten van onderdelen en
reparatie;

3. het bestellen en toezenden van onderdelen die
noodzakelijk zijn om het motorrijtuig binnen vier
werkdagen rijklaar te maken, indien deze onderdelen
ter plaatse niet (tijdig) verkrijgbaar zijn.
De kosten van de onderdelen zelf komen voor
rekening van verzekeringnemer, maar worden eerst
door AMEV voorgeschoten. AMEV kan daarentegen
betaling vooraf verlangen, indien deze kosten groter
zijn dan € 750,--.

De hulpverlening wordt ook uitgevoerd, indien er samen-
hang is met andere hulpinstanties. Wel behoudt AMEV
zich het recht voor de kosten eventueel met die andere
hulpinstanties te verrekenen.

ARTIKEL 4
Uitsluitingen
Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij
schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.
Behalve de uitsluitingen die opgenomen zijn in de rubrieksvoor-
waarden van verzekering, is voorts van de verzekering uitgesloten
schade:

4.1 Opzet
die een verzekerde opzettelijk, dat wil zeggen met moedwil
heeft veroorzaakt.

4.2 Geen rijbewijs
veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder niet in het bezit is
van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven
rijbewijs.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de feitelijke
bestuurder:
a. verzuimd heeft het rijbewijs te laten vernieuwen,

respectievelijk te laten verlengen en de geldigheidsduur
niet langer dan 1 jaar is verstreken;

b. geslaagd is voor het rijvaardigheidsexamen, maar het
rijbewijs nog niet aan hem is uitgereikt.

4.3 Ontzegging rijbevoegdheid
veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder de bevoegdheid
tot het besturen van een motorrijtuig ingevolge een onher-
roepelijk vonnis is ontzegd.

4.4 Verzekeren op naam van een ander
indien blijkt dat de verzekeringnemer of diens partner geen
verzekerbaar belang heeft bij het verzekerde motorrijtuig.
Hiervan is in ieder geval sprake als vast staat dat noch de
verzekeringnemer noch diens partner als eigenaar c.q.
houder van het verzekerde motorrijtuig in het kenteken-
register van de RDW staat ingeschreven.

4.5 Wedstrijden
veroorzaakt, terwijl wordt deelgenomen aan een wedstrijd.
Deze uitsluiting geldt niet voor betrouwbaarheidsritten,
puzzelritten, oriëntatieritten en dergelijke die geheel binnen
Nederland worden gereden.

4.6 Afwijkend gebruik
veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig:
a. wordt verhuurd of voor leasingdoeleinden wordt ingezet;
b. wordt gebruikt voor andere doeleinden dan op het

polisblad is vermeld.

4.7 Molest
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burger-
oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan,
vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond
van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedepo-
neerd.

4.8 Atoomkernreacties
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

4.9 Inbeslagneming
ontstaan of veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig
in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens besluit van
een Nederlandse of vreemde overheid.

De onder 4.1 t/m 4.6 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de
verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat
hem daarvan in redelijkheid geen verwijt treft.

ARTIKEL 5
Verplichtingen van de verzekerde(n)
5.1 Na een schadegeval

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht:
a. AMEV zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden en

een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de
schade over te leggen;

b. AMEV zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken
en stukken door te zenden;

c. AMEV zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van AMEV zou kunnen schaden;

d. zich te onthouden van het erkennen van schuld of het
doen (van toezegging) van betaling;

e. ingeval van (poging tot) diefstal, braak, joyriding, verduis-
tering, oplichting, of vermissing van het motorrijtuig direct
aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Een bewijs van
deze aangifte moet aan AMEV worden toegezonden.
Deze verplichting geldt alleen indien onderdeel (beperkt)
casco is verzekerd.
Bij diefstal zal AMEV de voertuiggegevens melden aan
het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid
erkende (particuliere) organisaties door de verzekeraar
ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en
terugbezorgen van het voertuig. Verzekerde kan ook zelf
rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven
aan de VAR-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is.

De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken
opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen
tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht
op uitkering.

5.2 Na een ongeval
1. Overlijden

In geval van overlijden van een verzekerde:
a. is de verzekeringnemer of de begunstigde verplicht

AMEV hiervan ten minste 48 uur voor de begrafenis
of de crematie in kennis te stellen, en

b. is de begunstigde verplicht zijn medewerking te
verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de
doodsoorzaak.
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2. Blijvende invaliditeit
In geval van te verwachten blijvende invaliditeit is de
verzekeringnemer dan wel de begunstigde verplicht
AMEV zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
3 maanden na een ongeval, door middel van een volledig
ingevuld en ondertekend aangifteformulier kennis te
geven van een ongeval, waaruit een recht op een
uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen
ontstaan. Wordt de aanmelding later gedaan, dan kan
niettemin een recht op uitkering ontstaan, mits ten
genoegen van AMEV wordt aangetoond, dat:
a. de blijvende invaliditeit het uitsluitend gevolg is van

het ongeval;
b. de gevolgen van het ongeval niet door ziekte,

gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid zijn vergroot;

c. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van
de behandelend arts heeft gevolgd.

3. Na een ongeval is de verzekerde verplicht:
a. zich direct onder geneeskundige behandeling te

stellen en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs
is geboden;

b. zich herstel bevorderend te gedragen door tenminste
de voorschriften van de behandelend arts op te
volgen en bij zijn herstel of bij zijn ontslag uit de
geneeskundige behandeling AMEV hiervan terstond
schriftelijk in kennis te stellen;

c. zich desgevraagd op kosten van AMEV te laten
onderzoeken door een door AMEV aan te wijzen arts
en toe te staan dat het resultaat van het onderzoek
door degene die dit onderzoek heeft verricht, recht-
streeks aan de medisch adviseur van AMEV wordt
gezonden;

d. alle door AMEV nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken en/of te doen verstrekken aan AMEV
en/of aan de als zodanig door haar aangewezen
deskundigen en geen feiten of omstandigheden te
verzwijgen, onjuiste gegevens te verstrekken of een
onjuiste voorstelling van zaken te geven, die voor de
vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van
belang kan zijn;

e. tijdig AMEV in kennis te stellen bij vertrek naar het
buitenland.

5.3 Algemeen
1. De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde

één van de onder artikel 5.1 en 5.2 genoemde verplich-
tingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van
AMEV heeft geschaad.

2. In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een
uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen
3 jaar na het moment waarop de verzekerde kennis
kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor
AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

ARTIKEL 6
Premiebetaling en terugbetaling van de premie
6.1 Premiebetaling in het algemeen

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag
nadat deze verschuldigd worden.

6.2 Wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
ten aanzien van nadien plaatsvindende gebeurtenissen.
Een nadere ingebrekestelling door AMEV is niet vereist.
De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te
betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop
het verschuldigde door AMEV is ontvangen.

6.3 Terugbetaling van de premie
a. Verlaging van de premie

Bij tussentijdse verlaging van de premie ontvangt de
verzekeringnemer het verschil tussen de betaalde premie
en de verschuldigde premie met assurantiebelasting
terug over de periode, die een aanvang neemt op de
ingangsdatum van de verlaging en eindigt op de eerst-
volgende premievervaldatum. Op het terug te ontvangen
bedrag worden de poliskosten in mindering gebracht.

b. Beëindiging van de verzekering
1. Bij beëindiging van de verzekering wegens overlijden

of emigratie van de verzekeringnemer of wegens
opzegging door AMEV betaalt AMEV de premie met
assurantiebelasting terug over de termijn waarin de
verzekering niet meer van kracht is. Op het terug te
ontvangen bedrag worden de poliskosten in minde-
ring gebracht.

2. Bij beëindiging van de verzekering wegens verkoop
van het motorrijtuig betaalt AMEV de premie met
assurantiebelasting terug over de termijn waarin de
verzekering niet meer van kracht is. Er is dan € 25,--
aan administratiekosten verschuldigd.

c. Reservering van premie
Het is ook mogelijk om de verzekering op te schorten
gedurende 36 maanden. Tijdens deze termijn blijven de
opgebouwde schadevrije jaren onverminderd van kracht.
Indien in deze termijn geen ander motorrijtuig ter verzeke-
ring wordt aangeboden vervalt de gereserveerde premie
aan AMEV.

ARTIKEL 7
Wijziging van premie en/of voorwaarden
AMEV heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze verzeke-
ring tot zo'n groep, dan heeft AMEV het recht de premie en/of
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging
aan te passen en wel op een door AMEV te bepalen datum.
De verzekeringnemer wordt voor de polisvervaldag van de wijziging
in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd,
tenzij hij binnen 30 dagen na de polisvervaldag schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de in
de kennisgeving door AMEV genoemde datum.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzeke-
ringnemer geldt niet indien de wijziging:
- voortvloeit uit wettelijke bepalingen, of
- een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking

inhoudt.

ARTIKEL 8
Duur en einde van de verzekering
8.1 De verzekering loopt tot de op het polisblad achter

"Contractsduur" genoemde contractsvervaldatum en wordt
telkens stilzwijgend verlengd met de eveneens daar genoem-
de termijn.

8.2 De verzekering eindigt:
a. op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer

uiterlijk drie maanden voor deze datum per aan AMEV
gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd;

b. op de premievervaldatum indien AMEV uiterlijk drie
maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk
heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door AMEV:
- binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor

AMEV tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
AMEV ter kennis is gekomen;

- binnen 30 dagen nadat AMEV een uitkering krach-
tens deze verzekering heeft gedaan, dan wel heeft
afgewezen;
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van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
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- indien de verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldatum de premie, kosten en
assurantiebelasting nog niet heeft betaald;

- indien de verzekerde naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die
in de opzeggingsbrief wordt genoemd. AMEV zal in deze
gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van
tenminste veertien dagen;

d. indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
premie en/of voorwaarden te accepteren, die AMEV op
grond van artikel 7 kan verlangen, en wel per de in de
kennisgeving door AMEV genoemde datum;

e. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden
belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feite-
lijke macht erover verliezen en bovendien indien het
motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt gestald of
een buitenlands kenteken gaat voeren.

DE VERZEKERINGNEMER OF ZIJN ERFGENAMEN ZIJN
VERPLICHT AMEV VAN HET VORENSTAANDE - ALSMEDE VAN
IEDERE EIGENDOMSOVERDRACHT - BINNEN ACHT DAGEN
KENNIS TE GEVEN.


