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Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Bestuurder van het motorrijtuig.
b. Personen die met het motorrijtuig worden vervoerd.

1.1.2 Motorrijtuig
a. Het in de polis omschreven voertuig.
b. Het vervangende voertuig, dat aan een ander dan 

verzekeringnemer toebehoort en gelijkwaardig is aan het 
in de polis omschreven voertuig, gedurende de tijd waarin 
het in de polis omschreven voertuig voor  reparatie en/of 
onderhoud tijdelijk buiten gebruik is.

1.1.3 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of 
verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een 
ophanden zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte 
gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te 
verminderen. 

Hoofdstuk 2 Omschrijving van  dekking

DEKKING SVI

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is schade door een gedekte gebeurtenis, indien 
sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is 

ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de 

gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. Het motorrijtuig wordt gewoonlijk in Nederland gestald.
Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de 
verzekerde som voor alle verzekerde personen samen.

2.1.1 Schade
Onder schade wordt verstaan:
a. Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van 

een verzekerde persoon, beide medisch vast te stellen en 
al dan niet de dood tot gevolg hebbend.

b. Materiële schade aan roerende zaken die behoren tot de 
particuliere huishouding van verzekerde en die zich aan, 
op of in het motorrijtuig bevinden, met uit zondering van 
schade aan gemotoriseerde voertuigen en aan 
aanhangwagens / vaartuigen.

2.1.2 Gedekte gebeurtenis
a. Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het 

lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een 
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna 
te noemen ‘ongeval’, door deelname aan het verkeer met 
het motorrijtuig door een verzekerde persoon.

 Er is ook dekking indien het ongeval plaatsvindt: 
	 •	 tijdens	in-	en	uitstappen;
	 •	 	gedurende	aanwezigheid	in	of	bij	het	motorrijtuig	bij	

pech	onderweg;
	 •	 	gedurende	aanwezigheid	in	of	bij	het	motorrijtuig	in	een	

tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, zoals 
voor het bijvullen van brandstof in het motor rijtuig.

b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die 
van buiten af op de roerende zaken, zoals hiervóór onder 
‘Schade’ genoemd, inwerkt door deelname aan het 
verkeer door een verzekerde persoon.

2.1.3 Dekkingsgebied
Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte van toepassing is, alsmede 
landen die niet tot dat gebied behoren maar waarvoor 
dekking bestaat volgens het door verzekeraar afgegeven 
Internationaal Motorrijtuigenverzekerings bewijs (groene 
kaart).

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang 
van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de 
totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som 
uitkomt.

2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de 
verzekerde som.

2.2.2 Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom
Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom als 
gevolg van onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af 
op het lichaam van een verzekerde persoon inwerkend 
geweld door deelname aan het verkeer met het motorrijtuig 
door die verzekerde persoon.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de 
verzekerde som voor alle verzekerde personen samen.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis 
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna 
genoemd.

2.3.1 Expertise
Verzekeraar heeft het recht de omvang van de schade te 
laten vaststellen door een deskundige.

2.3.2 Vaststelling schade aan personen
De omvang van de schade wordt vastgesteld over een komstig 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, Titel 1, Afdeling 10 
(Wettelijke verplichtingen tot schade vergoeding). Artikel 6:107a 
blijft hierbij buiten  beschouwing.
Het daarin genoemde vorderingsrecht beperkt zich daarbij 
tot verzekerden die rechtstreeks bij het ongeval zijn 
betrokken en hierdoor zijn benadeeld of de nagelaten 
betrekkingen van die verzekerden.
De beperking van de schadevergoedingsplicht van 
 verzekeraar overeenkomstig artikel 6:101 geldt alleen indien 
verzekerde tijdens de gebeurtenis geen gebruik maakte van 
de wettelijk voorgeschreven beveiligings middelen, zoals de 
in het motorrijtuig gemonteerde  veiligheidsgordels of een 
veiligheidshelm.

2.3.3 Vaststelling schade aan zaken
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een hierna 
genoemde deskundige, naar keuze van  verzekeraar.

a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat 
zich bij vaststelling baseert op vergoeding in natura.

b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich bij 
vaststelling baseert op vaststelling in bedragen.

2.3.3.1 Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld op de kosten van herstel.
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan 
het bedrag waarop de schade zou zijn vastgesteld indien 
herstel niet mogelijk zou zijn, wordt de schade  vastgesteld 
alsof herstel niet mogelijk is.

2.3.3.2 Geen herstel
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de 
schade vastgesteld op een bedrag waarmee benadeelde 
redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te zijn gesteld.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien 
sprake is van schade die verband houdt met het 
terrorismerisico overeenkomstig de Clausule 
terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Artikel 2.5 Uitkering
Verzekeraar heeft de keuze om de schade te vergoeden in 
natura en/of in geld.

2.5.1 Vergoeding in natura
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) 
de schade in natura te voldoen, en wel zodanig dat 
 verzekerde redelijkerwijs geacht kan worden schadeloos te 
zijn gesteld.

Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij 
gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen en 
dit namens verzekerde in te schakelen.

2.5.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor 
 verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht deze in natura 
te vergoeden, wordt in één termijn uitgekeerd.

2.5.3 Vergoeding op WAM-verzekering
Indien voor de gebeurtenis aanspraak kan worden gemaakt 
op een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijk-
heidsverzekering Motorrijtuigen) bij verzekeraar, vindt 
vergoeding van de schade plaats ten laste van die 
WAM-verzekering. 

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk 
Uitsluitingen van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking SVI
3.2.1 Snelheidswedstrijden
Schade tijdens deelname aan snelheidswedstrijden en -ritten.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden / 
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.2 Vervoer tegen betaling / les / verhuur
Schade terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor de hierna 
genoemde doeleinden en dekking van deze  doeleinden niet 
uit de polis blijkt.
a. Vervoer van personen en/of zaken tegen betaling 

 (waaronder niet wordt verstaan privé vervoer tegen 
een tegemoetkoming in de kosten).

b. Les.
c. Verhuur (waaronder begrepen leasing) door 

 verzekeringnemer.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden / 
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.3 Rijbevoegdheid
Schade terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig:
a. niet de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving 

geldende wettelijke bevoegdheid tot het besturen daarvan 
bezit en/of

b. niet heeft voldaan aan de overige eisen voor rijbevoegd-
heid, zoals het in bezit hebben van een chauffeurs diploma 
en/of voor het feitelijk verrichte vervoer verplichte 
aanvullende certificaten.

 Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden / 
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.

3.2.4 Bestuurder onder invloed
Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van alcohol 
of enige andere bedwelmende, opwekkende of soortgelijke 
stof door de bestuurder van het motorrijtuig, verband houdt 
met het ontstaan van die schade.
Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid in 
elk geval sprake indien in verband met het gebruik van de 
alcohol en/of van de andere stoffen, deelname aan het 
verkeer ten tijde van de gebeurtenis naar Nederlandse 
normen wettelijk verboden was. Weigering om  mede werking 
te verlenen aan een door politie / justitie  gevorderde proef of 
test om een eventuele overtreding van de geldende normen 
te kunnen vaststellen, wordt voor de toepassing van deze 
uitsluiting als een  overtreding van die normen aangemerkt.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die niet als bestuurder van het  motorrijtuig bij de 
schade is betrokken en van wie in redelijkheid niet kan 
worden gezegd dat hij rekening diende te houden met 
verminderde rijvaardigheid van de  bestuurder ten gevolge 
van het gebruik van alcohol en/of andere genoemde stoffen.

3.2.5 Ongemachtigde bestuurder
Schade aan en/of veroorzaakt door een niet door 
 verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het 
motorrijtuig.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandigheden / 
gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft.
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7.1.2.2 Wijziging gebruik
a. Bij wijziging van het gebruik van het in de polis 

omschreven voertuig beoordeelt verzekeraar of 
 gewijzigde of voortbouwende voortzetting van de 
verzekering op basis van de dan geldende acceptatie-
richtlijnen en tarieven mogelijk is.

b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt 
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of 
worden de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de 
dan geldende tarieven en voorwaarden.

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen 
over voortzetting van de verzekering, eindigt de 
 verzekering één maand na de mededeling hiervan door 
verzekeraar.

Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang 
voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze  ongewijzigd 
van kracht.

7.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te 

stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn 
overeengekomen indien verzekeringnemer zijn 
verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, zijn per 
de wijzigingsdatum opeisbaar:

	 •	 	de	premie,	kosten	en	assurantiebelasting	die	
 verzekeringnemer na de wijziging verschuldigd zou zijn, 
alsmede

	 •	 	een	eenmalige	opslag	van	100%	van	het	verschil	tussen	
de vóór de wijziging in rekening gebrachte premie en 
de ná de wijziging berekende premie als die hoger is. 

b.  Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden 
zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop 
verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten 
melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren 
overeengekomen.

c. I ndien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat 
er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de 
datum waarop verzekeringnemer de risicowijziging 
uiterlijk had moeten melden.

Artikel 7.2 Risicobeperking
a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals 

aard en omvang van het schadeverloop,  verzekeraar tot het 
oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden 
voorkomen of beperkt door het nemen van risico-
beperkende maatregelen door  verzekeringnemer, heeft 
verzekeraar het recht het nemen van deze maatregelen 
voor te schrijven.

b. Verzekeraar zal verzekeringnemer hiervan schriftelijk in 
kennis stellen.

c. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te 
dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de 
door verzekeraar aangegeven maatregelen. 

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de 
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot 
beëindiging op andere gronden leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering

Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer
De informatie over het einde van de verzekering door 
opzegging door verzekeringnemer is vermeld in Hoofdstuk 

Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden ING 
Autoverzekering.

Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar
De informatie over het einde van de verzekering door 
opzegging door verzekeraar is vermeld in Hoofdstuk Einde 
van de verzekering van de polisvoorwaarden ING 
Autoverzekering.

Artikel 8.3 Einde van rechtswege
De verzekering eindigt van rechtswege, zoals hierna 
omschreven.

8.3.1 Belang
Zodra alle verzekerden hebben opgehouden een 
 verzekerbaar belang te hebben bij hetgeen is verzekerd.
Hieronder worden niet verstaan omstandigheden zoals hierna 
omschreven onder ‘Verzekeringnemer’.

8.3.2 Verzekeringnemer
a. Bij overlijden van verzekeringnemer: negen maanden na 

het tijdstip waarop de erfgenamen redelijkerwijs met het 
overlijden bekend kunnen zijn of – indien dit eerder is – 
negen maanden na het tijdstip waarop dit overlijden bij 
verzekeraar bekend is geworden. 

b. Indien verzekeringnemer een rechtspersoon is: één maand 
nadat verzekeringnemer is opgehouden te bestaan.

 Hieronder wordt niet verstaan fusie of wijziging van 
rechtspersoonsvorm.

8.3.3 Einde andere verzekering
Zodra de bij verzekeraar afgesloten WA-verzekering voor het 
in de polis omschreven voertuig is geëindigd.

Artikel 8.4 Ontbinding
De informatie over het einde van de verzekering door 
ontbinding is vermeld in Hoofdstuk Einde van de  verzekering 
van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Hoofdstuk 9 Aanvullende  polisbepalingen

Artikel 9.1 Persoonsgegevens
De informatie over persoonsgegevens is vermeld in 
Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polis-
voorwaarden ING Autoverzekering.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk 
Aanvullende polisbepalingen van de polis voorwaarden ING 
Autoverzekering.

Artikel 9.3 Klachten
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk 
Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden ING 
Autoverzekering.

Hoofdstuk 10 Terrorisme

De Clausule terrorismedekking en de samenvatting 
 uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme 
van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.
 
Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen

Voor deze verzekering gelden geen nadere  omschrijvingen.

3.2.6 Opzet 
Opzettelijke beschadiging en schade in verband met 
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht weder-
rechtelijk handelen of nalaten door:
a.	een	verzekerde	persoon;
b. een of meer personen die behoren tot een groep  personen 

waartoe ook een verzekerde persoon behoort, ook ingeval 
die verzekerde persoon niet zelf zodanig heeft gehandeld 
of nagelaten.

Aan het opzettelijke karakter van handelen of nalaten door 
genoemde personen doet niet af of zij zodanig onder invloed 
van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke stof verkeren, dat zij niet in staat zijn hun wil te 
bepalen.

3.2.7 Waagstuk
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van een 
waagstuk waarbij die persoon zijn leven of lichaam  roekeloos 
in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs 
noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij een 
poging zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden.

Hoofdstuk 4 Schade

De informatie over schade is vermeld in Hoofdstuk Schade 
van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Hoofdstuk 5 Premie

Artikel 5.1 Premiebetaling 
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk 
Premie van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen betalings-
verplichtingen 
De informatie over sancties bij het niet nakomen van 
betalings verplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van 
de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Artikel 5.3 Incassoverwerking 
De informatie over incassoverwerking is vermeld in 
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ING 
Autoverzekering.

Artikel 5.4 Terugbetaling van premie
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld 
in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ING 
Autoverzekering.

Artikel 5.5 Premievaststelling 
5.5.1 Premie per verzekeringstermijn
Verzekeraar stelt vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de 
per verzekeringsjaar verschuldigde premie opnieuw vast.

Premiewijziging die hieruit voortvloeit, wordt niet aan gemerkt 
als wijziging van de verzekering zoals omschreven in 
Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

5.5.2 Recht van opzegging
a. Indien de opnieuw vastgestelde premie voor het eerste 

verzekeringsjaar van de nieuwe verzekeringstermijn 
hoger is dan die voor het laatste verzekeringsjaar van de 
lopende verzekeringstermijn, deelt verzekeraar de nieuwe 
premie vóór de nieuwe verzekeringstermijn aan 

verzekeringnemer mee. 
 Verzekeringnemer heeft dan het recht om de  verzekering 

op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe 
verzekerings termijn ingaat, maar in ieder geval gedurende 
één maand nadat hem de nieuwe premie is meegedeeld. 

b. Indien verzekeringnemer van dit opzeggingsrecht 
gebruikmaakt, is gedurende de eventueel verstreken 
periode van de nieuwe verzekeringstermijn niet de hogere 
premie verschuldigd, maar een evenredig deel van de 
premie zoals die gold voor het laatste  verzekeringsjaar van 
de daaraan voorafgaande  verzekeringstermijn. 

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven  
en/of voorwaarden

De informatie over herziening van tarieven en/of voor waarden 
is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarievenen/of 
voorwaarden van de polisvoorwaarden ING Autoverzekering.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico

Artikel 7.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in 
ieder geval binnen de hierna genoemde termijnen, 
verzekeraar in kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna 
is aangegeven, tenzij verzekeringnemer  aannemelijk maakt 
dat hij van het optreden van die  wijziging niet op de hoogte 
was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.

7.1.1 Risicowijziging Dekking SVI
Binnen een termijn van twee weken:
a. Vervanging van het in de polis omschreven voertuig door 

een ander voertuig.
b. Verkoop / overdracht van het in de polis omschreven 

voertuig zonder vervanging door een ander voertuig
c. Wijziging van het kenteken van het in de polis  omschreven 

voertuig.
d. Ontvreemding van het in de polis omschreven voertuig.

Binnen een termijn van twee maanden:
e. Wijziging van het in de polis vermelde gebruik van het in 

de polis omschreven voertuig.

7.1.2 Voortzetting na risicowijziging
7.1.2.1 Vervanging / verkoop / overdracht / kenteken wijziging / 
ontvreemding
a. Bij vervanging van het in de polis omschreven voertuig 

door een ander voertuig, bij verkoop en overdracht 
daarvan, bij kentekenwijziging en bij ontvreemding eindigt 
de dekking. 

 Voor het eventueel vervangende voertuig respectievelijk 
het voertuig waarop de kentekenwijziging betrekking 
heeft, beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of 
voortbouwende voortzetting van de verzekering op basis 
van de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven 
mogelijk is.

b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt 
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of 
worden de nieuwe voorwaarden toegepast op basis van de 
dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum 
waarop de risicowijziging plaatsvond.

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen 
over voortzetting van de verzekering, eindigt de 
 verzekering één maand na de mededeling hiervan door 
verzekeraar.
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