
 

Module Schade Inzittenden K2014-01 

De voorwaarden in dit artikel gelden alleen als u de module Schade Inzittenden hebt 
verzekerd. Op uw polisblad ziet u of u deze module hebt verzekerd. 

Artikel 1 

Wie is de verzekeraar?Overal waar u in de voorwaarden van deze module u de woorden 
‘wij’ of ons’ staan leest u daar voor deze module Delta Lloyd Schadeverzekering NV 
gevestigd Spaklerweg 4, 1096 BA te Amsterdam.  

Artikel 2 

Wat is verzekerd? 

 
A. Eigen auto 
Als u als bestuurder of passagier overlijdt of blijvend invalide wordt door een 
(verkeers)ongeval met de op het polisblad vermelde auto of de auto welke ter 
beschikking is gesteld vanwege en gedurende de tijd waarin de op het polisblad 
aangetekende auto voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik, en: 
• in uw auto bent; 
• in of uit uw auto stapt; 
• onderweg hulp verleent aan medeweggebruikers; 
• onderweg een noodreparatie aan uw auto uitvoert of laat uitvoeren, of daarbij helpt; 
• tankt of de ruiten van uw auto schoonmaakt. 
 
B. Andere Auto  
Verzekerden:  
1. u; 
2. uw inwonende echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner; 
3. de personen die met u in gezinsverband samenwonen; 
4. de minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen; 
5. de meerderjarige, ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen 

of voor stage of dagonderwijs uitwonend zijn; 
als bestuurder of passagier overlijdt of blijvend invalide wordt door een 
(verkeers)ongeval met een ander motorrijtuig dan de op het polisblad vermelde auto, en  
• in uw auto bent; 
• in of uit uw auto stapt; 
• onderweg hulp verleent aan medeweggebruikers; 
• onderweg een noodreparatie aan uw auto uitvoert of laat uitvoeren, of daarbij helpt; 
• tankt of de ruiten van uw auto schoonmaakt. 
 
Niet onder deze dekking van deze verzekering vallen andere auto’s: 
� die op het moment van het verkeersongeval in het  kentekenregister van de RDW  op 

uw naam geregistreerd stonden 
� waarop een bedrijfsvergunning is afgegeven voor vervoer van personen en/of zaken 

tegen betaling; 
� autobussen of touringcars; 
� Motoren, scooters en andere voertuigen waar een persoon op pleegt te zitten. 
 
C. Schade 
Onder ‘schade’ verstaan wij:  
1. letsel of aantasting van uw gezondheid, ook als u hierdoor overlijdt;  
2. beschadiging van spullen in uw auto, of spullen in uw auto die verloren gaan. Dit 

geldt alleen als die spullen uw privé-eigendom zijn.  
 
Wij vergoeden de schade alleen als u of uw nabestaanden geen bedrijf zijn. 
 
Op uw polisblad leest u hoeveel het verzekerde bedrag per gebeurtenis is.  
 



 

 

Artikel 3 

Waarvoor bent u niet verzekerd? 

 
In de voorwaarden van verzekering van de auto leest u wat niet is verzekerd. 

Artikel 4 

Hoe regelen wij de schade? 

 
In dit artikel leest u hoe wij de schade regelen als u de module schade inzittenden hebt 

verzekerd. Is de schade ook verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid? Dan regelen 

wij de schade alleen volgens voorwaarden van de Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering.  
 
A. Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?  
 
Bij overlijden en bij verwonding  
Wij stellen de schade vast volgens het Nederlands recht. We kijken dan naar de regels 
die gelden als iemand anders aansprakelijk is voor de schade die u lijdt door het 
(verkeers)ongeval. 
 
Bij schade aan zaken  
Wij vergoeden de reparatiekosten van de schade aan zaken. Kan de schade niet 
gerepareerd worden? Of zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de 
dagwaarden van de beschadigde zaken meteen voor en na de gebeurtenis? Dan 
vergoeden wij het verschil tussen deze beide dagwaarden. 
 
Bereddingskosten 
Wij vergoeden, zonodig boven het verzekerde bedrag, de kosten van beredding. 
Bereddingskosten zijn de noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om schade 
aan personen of schade aan zaken te voorkomen of te verminderen.  
 
B. Hoe gaan we om met eigen schuld?  
Hebt u zelf schuld aan het ontstaan van het ongeval of de schade? Dan houden wij daar 
geen rekening mee als wij de schade vaststellen. Behalve als u geen veiligheidsriem 
droeg, en u daardoor schade lijdt die u niet zou lijden als u wel een veiligheidsriem had 
gedragen. U loopt bijvoorbeeld hoofdletsel op, doordat u geen veiligheidsriem droeg. In 
dat geval betalen wij 75% van de vastgestelde schade. 
 
C. Wat doen we als het verzekerd bedrag niet voldoende is? 
Is de schade hoger dan het bedrag dat u hebt verzekerd? Dan gelden deze regels:  
1. Wij betalen nooit meer dan het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat. Dit 

bedrag geldt per gebeurtenis. 
2. Is de totale schade die wij vaststellen, hoger dan het verzekerd bedrag? En zijn er 

meer verzekerden die recht hebben op een vergoeding? Dan verdelen wij het 
verzekerd bedrag over alle personen die recht hebben op een vergoeding. Dat doen 
wij door het verzekerd bedrag te delen door het totale schadebedrag. elke verzekerde 
die recht heeft op een vergoeding ontvangt dan dit deel van de schade die hij heeft 
geleden. 

 

Artikel 5 

Wat is uw eigen risico? 
Voor schade onder de module Schade Inzittenden hebt u geen eigen risico. 


