Bijzondere Voorwaarden
Personenautoverzekering Tesla
Schadeverzekering Inzittenden

Artikel 1.

Voorwaarden

Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla – Schadeverzekering Inzittenden
zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla Autoverzekering alsmede met de op
het polisblad genoemde specifieke voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde clausules.
Artikel 2.

Wie is er verzekerd?

Verzekerd zijn de bestuurder en de passagiers van de verzekerde auto.
Artikel 3.

Waar en voor hoeveel bent u verzekerd?

3.1 In welke landen bent u verzekerd?
U bent alleen verzekerd indien de schade is ontstaan op de openbare weg in één van de landen die op uw
Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staat. U bent niet verzekerd in de landen
die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.
3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.
Artikel 4.

Waar bent u voor verzekerd en wat vergoeden wij?

U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan,
slippen of van de weg raken, of door blikseminslag, brand of ontploffing gedurende de looptijd van uw
verzekering. Hierbij moet het op het polisblad vermelde voertuig betrokken zijn.
Met schade bedoelen wij:
- schade door lichamelijk letsel (objectief vastgesteld door een arts), of
- schade door overlijden, of
- schade aan zaken van de bestuurder, de passagier of verzekeringsnemer.
Onder zaken verstaan wij geen geld of geldwaardige papieren.
U bent verzekerd voor de schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto.
Daarnaast bent u verzekerde voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van de verzekerde auto:
- terwijl u instapt of uitstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent;
- terwijl u de accu voor de aandrijving aan het opladen bent;
- terwijl u een noodreparatie aan de auto uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.

Hebt u tijdens het verkeersongeval geen wettelijk verplichte autogordel om? Dan vergoeden wij 75% van
het schadebedrag. Dit geldt alleen voor schade door lichamelijk letsel. En als u kunt bewijzen dat het
letsel niet is veroorzaakt of verergerd doordat u geen autogordel droeg, vergoeden wij de schade
volledig. Op basis van deze verzekering krijgt u geen vergoeding voor schade aan uw verzekerde auto
en de accessoires en onderdelen die daarbij horen.
Artikel 5.
Bijzondere uitsluitingen
Naast de in de algemene voorwaarden opgenomen uitsluiten biedt de polis in de volgende gevallen ook
geen dekking:
5.1 Geen officiële zitplaats
U bent niet verzekerd als u in of op een voertuig niet op een officiële zitplaats zit.
Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade
naar verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.
5.2 Geen toestemming voor gebruik
U bent niet verzekerd als u geen toestemming hebt van een bevoegd persoon om het motorrijtuig te
gebruiken als bestuurder of als passagier.
Artikel 6.

Hoe vergoeden wij de schade?

6.1 Schade door lichamelijk letsel
Kunt u als gevolg van een verkeersongeval uw dagelijkse werkzaamheden niet meer volledig verrichten?
Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- uw verlies van arbeidsvermogen;
- de medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt;
- smartengeld.
Bij het vaststellen van het verlies aan inkomen houden wij geen rekening met inkomen uit het verleden dat
fiscaal niet verantwoord is, de zogenaamde zwarte verdiensten. Wij houden wel rekening met de
verdiencapaciteit wel rekening met uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde, zoals
die in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.
Wij vergoeden geen kosten die anderen maken. Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft
gemaakt omdat u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht zou hebben op vergoeding van deze kosten
als u ze zelf had gemaakt. Bijvoorbeeld de kosten die een ander maakt om u als gewonde naar een arts te
vervoeren.

6.2 Schade door overlijden
Komt u te overlijden door het verkeersongeval? Dan vergoeden we het verlies van levensonderhoud
waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat u overlijdt.
Met nabestaanden bedoelen wij:
- uw echtgenoot (van wie u niet van tafel en bed gescheiden bent) of uw geregistreerd partner;
- uw minderjarige kinderen;
- de familieleden of aangetrouwde familieleden voor wie u zorgde voor het verkeersongeval. Of
voor wie u moest zorgen omdat de rechter dat heeft bepaald;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u zorgde. Het
moet dan wel aannemelijk zijn dat die mensen dat niet zelf kunnen doen;
- de mensen met wie u voor het verkeersongeval als gezin samenwoonde en voor wie u de
gemeenschappelijke huishouding deed. En die nu extra kosten moeten maken om die
huishouding anders te regelen.
Wij vergoeden ook de uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart betaald hebben. Maar alleen als de
kosten niet onder een begrafenisverzekering vallen. De kosten moeten wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in
overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden persoon.
6.3 Schade aan zaken
Schade aan uw beschadigde zaken vergoeden wij in natura of in geld. Als reparatie van de schade
mogelijk is, laten wij uw goederen herstellen of vergoeden wij de kosten van herstel van uw de zaken. Als
herstel van uw zaken even duur is als vervanging van uw zaken of duurder dan vervanging, dan vervangen
wij uw zaken. Wij vervangen uw zaken door soortgelijke zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Als dat niet
mogelijk is, krijgt u een vergoeding in geld. De vergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.
6.4 Schade van meer dan 1 verzekerde
Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? Per gebeurtenis vergoeden wij voor alle getroffen
verzekerden samen maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Is de totale schade hoger
dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerde bedrag over de getroffen verzekerden
evenredig aan de schade die zij hebben.
6.5 Vergoeding door anderen
Wij vergoeden geen schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering
niet had gehad) op een van de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander
(bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of reparateur)
Na u-bepaling
Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze
bepaling is vooral van belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door
beide verzekeringen kan worden vergoed.

Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade
hoger is dan het bedrag waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of
kosten die onder die andere verzekering gedekt zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet
had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere verzekering geldt.
Artikel 7.

Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

7.1 Vaststelling van de schade
Bij de berekening van de schade door lichamelijk letsel of schade aan spullen gaan we uit van de schade
die u zou kunnen verhalen op een persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ook als u in uw situatie
niemand aansprakelijk kunt stellen.
7.1.1 Schade door lichamelijk letsel of overlijden
Wij stellen vast hoeveel schade u heeft of hoeveel schade uw nabestaanden hebben. Het is ook mogelijk
dat wij de schade laten vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. Bij lichamelijk letsel kunnen
wij ook een arbeidsdeskundige vragen om u te bezoeken.
U heeft het recht om een belangenbehartiger in te schakelen. Wij vergoeden de kosten hiervan als deze
kosten voldoen aan de eisen van de wet (artikel 6:96 BW). Wij vergoeden dan:
- het uurtarief inclusief kantoorkosten tot maximaal 1/900 deel van het ‘algemene
bezoldigingsmaximum’ volgens de Wet normering topinkomens, en
- de BTW die hierover verschuldigd is.
Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal 10% van het door ons vastgestelde schadebedrag.
7.1.2 Schade aan zaken
Wij, of een door ons aangewezen deskundige, stellen vast hoeveel schade u heeft. U kunt enkel een eigen
deskundige kiezen die de schade namens u vaststelt, als u het niet eens bent met het door ons
ingenomen standpunt inzake de vergoeding.
Informeer ons voordat u een eigen deskundige inschakelt. Worden deze twee deskundigen het niet eens
over het schadebedrag? Dan stelt een derde deskundige de omvang van de schade voor u en voor ons
bindend vast. De derde deskundige blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en
onze deskundige gedaan hebben.
Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, met een maximum tot de vergoeding die wij
hebben betaalt aan onze deskundige, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die
niet met de schadevaststelling te maken hebben, bijvoorbeeld kosten die uw eigen deskundige maakt
voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er sprake is van een vergoedingsplicht volgens de
wet.

7.2 Uitbetaling
7.2.1 Wettelijke rente
Als wij hebben besloten dat u schadevergoeding krijgt, dan betalen wij de vergoeding zo snel mogelijk uit.
Betalen wij het schadebedrag niet binnen 30 dagen nadat we alle gegevens ontvangen hebben om de
schade te kunnen beoordelen? Dan hebt u vanaf dat moment recht op wettelijke rente.
7.2.2 Voorschot
Kan de omvang van de schade nog niet helemaal worden vastgesteld? Dan krijgt u van ons een voorschot
voor het gedeelte van de schade dat al wel vaststaat.
Artikel 8.

Bijzondere situaties

8.1 Wat als u tijdelijk een auto te leen krijgt van de garage als uw eigen verzekerde auto een
onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt?
Deze verzekering geldt ook voor een auto die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen verzekerde
auto een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt. Wij zien dan de geleende auto tijdelijk als de
verzekerde auto. Zodra u de geleende auto weer inlevert, zien wij de geleende auto niet meer als de
verzekerde auto. Zodra uw verzekering eindigt bent u niet meer verzekerd, ook niet bij gebruik van de
geleende auto.
Dit geldt alleen:
- als er door de garage geen verzekering voor schade van de inzittenden voor die auto is afgesloten, of
- als de schade niet gedekt is op de eigen verzekering voor schade van de inzittenden van de garage.
Wij handelen de schade af volgens úw verzekering.
8.2 Wat als uw verzekerde auto in het buitenland is gestald?
De verzekering eindigt op het moment dat uw verzekerde auto meer dan de helft van het jaar in het
buitenland is gestald. Maar staat de auto gestald in een land binnen de Europese Unie? Dan eindigt de
verzekering uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering.
8.3 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?
Als u overlijdt, eindigt de verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten uw overlijden zo snel
mogelijk aan ons melden. Maar uiterlijk binnen 30 dagen.

