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Formulier 111
1
Dekking
2
Uitkering
3
Verzekerde personen

4
Verzekerde
motorrijtuigen
5
Verval uitkering

Aanvullende

Voorwaarden

Postbus 83000
1080 AA Amsterdam

autoinzittendendekking

Deze aanvullende dekking geldt niet voor de
verzekerden als vermeld in artikel 2 sub 3
(van voorwaarden formulier 110b), omdat die

verzekerden op grond van de ongevallenverzekering al dekking hebben voor ongevallen
met een motorrijtuig.

Indien op het polisblad staat, dat de
aanvullende autoinzittendendekking van
toepassing is, geeft deze verzekering de hierna
genoemde personen of hun erfgenamen recht

op uitkering indien zij in verband met het
gebruik van het motorrijtuig door een ongeval
overlijden of blijvend invalide worden.

Als verzekerde personen worden aangemerkt de
inzittenden van het motorrijtuig. Hiervan zijn
uitgezonderd de verzekerden als vermeld in
artikel 2 sub 3 (van voorwaarden formulier
110b). Het aantal verzekerde personen bedraagt
maximaal vijf, de bestuurder daaronder

begrepen. Indien op het moment van het
ongeval het aantal inzittenden groter is dan vijf,
wordt voor alle inzittenden het verzekerde
bedrag teruggebracht in de verhouding van vijf
tot het aantal inzittenden.

de personenauto's en bestelauto's (met een
totaal gewicht tot 3.500 kg.) waarvan de
verzekerde(n) als vermeld in artikel 2 sub 3

(van voorwaarden formulier 110b) eigenaar of
houder is/zijn.

Naast de beperkingen vermeld in artikel 3 (van
voorwaarden formulier 110b) geldt, dat de
maatschappij geen uitkering verleent voor
ongevallen veroorzaakt:
- terwijl of doordat het motorrijtuig voor andere
doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het
bestemd is;
- terwijl de bestuurder geen houder is van
een voor het motorrijtuig geldig rijbewijs,
tenzij dit te wijten is aan verzuim het
rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid
niet langer dan twaalf maanden is verstreken;

- terwijl de bestuurder van het motorrijtuig de
rijbevoegdheid is ontzegd;
- terwijl of doordat het motorrijtuig gebruikt
wordt voor rijles, voor verhuur of voor het
beroepsmatig vervoer van personen en/of
zaken;
- terwijl of doordat het motorrijtuig wordt
gebruikt zonder toestemming van de
houder/eigenaar.

