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 MT 17-01
 Bijzondere voorwaarden Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Deze voorwaarden gelden alleen als deze verzekering op uw polisblad staat.

1.  Waarvoor is deze verzekering?
        Dit is de verzekering voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering). Deze verzekering is voor 

schade aan anderen of aan zaken van anderen. Zoals huizen, auto’s, spullen of dieren.  
De auto op de polis moet de schade veroorzaakt hebben.

         In de algemene voorwaarden en in deze bijzondere voorwaarden staat wanneer we wel en niet 
betalen. Met deze verzekering verzekeren wij alles wat wij volgens de Wet Aansprakelijkheids- 
verzekering Motorrijtuigen (WAM) moeten verzekeren. Ook als dat niet in deze voorwaarden staat.

2.  Voor wie geldt de WA-verzekering?
        De WA-verzekering geldt voor alle personen hieronder:

•  Degene die de verzekering heeft afgesloten.
•  De eigenaar van de auto. Zijn of haar naam staat op het kentekenbewijs.
•  De bestuurder van de auto.
•  De houder van de auto. Dat is degene die de auto tijdelijk bij zich heeft, ook al is hij niet de  

eigenaar.
•  De passagiers.
•  De werkgever van al deze personen. Maar alleen als hij als werkgever moet betalen voor de  

schade.
         In de voorwaarden voor de WA-verzekering noemen we deze personen samen ‘u’.

3.  Voor welke schade aan anderen betalen wij?
        Veroorzaakt de auto op de polis schade aan anderen of aan hun zaken? En moet u daarvoor betalen? 

Dan betalen wij voor u. In de situaties hieronder betalen we ook:
a.  Als een aanhangwagen, caravan of ander voorwerp dat vastzit aan de auto schade veroorzaakt.
b.  Als de lading van de auto of aanhangwagen schade veroorzaakt. Ook als die lading uit de auto of 

van de aanhanger valt en zo schade veroorzaakt. We betalen niet als de schade ontstaat terwijl u 
bezig bent om spullen te laden of te lossen. Schade aan de aanhanger en de spullen zelf betalen 
we ook niet.

c.  Als de auto schade veroorzaakt aan een andere auto of aanhangwagen die van u is, of waar u 
tijdelijk verantwoordelijk voor bent. We betalen alleen in de volgende situaties:

•  Als de schade de schuld van de bestuurder van de auto is.
•  Als een andere verzekering niet betaalt voor de schade.
•  Als de beschadigde auto of de aanhangwagen niet vastzat aan de auto die de schade veroorzaakte.
•  Als u of de gezinsleden die bij u wonen de belangrijkste gebruikers zijn van de twee auto’s of de  

auto en de aanhangwagen.

         We betalen niet voor de schade die ontstaat omdat de auto minder waard is geworden. Ook betalen 
we niet als uw bedrijf schade krijgt doordat een van de auto’s beschadigd is.

4.  Voor welke schade betalen wij nog meer?
        Wij betalen ook voor schade als u gewonde personen in de auto hebt vervoerd en de bekleding 

beschadigd is. Als wij voor deze schade betalen, heeft dat geen gevolgen voor uw bonus-malus- 
regeling.

5.  Hoeveel betalen wij?
        Per keer dat u schade heeft, betalen wij maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat. Dat bedrag 

geldt voor alle verzekerden samen. Ontstaat de schade in een land waar volgens de wet een hoger 
maximumbedrag geldt? Dan betalen wij maximaal dat hogere bedrag.

         Wij mogen rechtstreeks betalen aan de persoon die schade heeft.
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6.  Wanneer betalen we meer?
        Voor sommige kosten geldt het maximale bedrag dat op uw polis staat niet. Die betalen we helemaal, 

ook als we daardoor in totaal meer moeten betalen dan het maximale bedrag op uw polis.
         Hieronder leest u om welke extra kosten het gaat.
         a.  Kosten van een rechtszaak

•  Als u een rechtszaak begint over de schade, betalen wij de kosten daarvan. U moet ons wel vooraf 
toestemming vragen. Anders betalen we niet.

•  Als wij besluiten een rechtszaak te beginnen, betalen wij de kosten daarvan.
•  Als wij opdracht geven u juridische hulp te geven, betalen wij de kosten daarvan.

         b.  Wettelijke rente
         Betalen wij voor uw schade? En moet u ook wettelijke rente betalen voor die schade? Dan betalen  

wij die ook.
         c.  Borg bij schade in het buitenland
         Veroorzaakt u met de auto schade in het buitenland? En neemt de buitenlandse overheid uw auto in 

beslag, of wordt u vastgehouden? Dan moet u soms een bedrag storten om vrij te komen of uw auto 
terug te krijgen. Dit heet een waarborgsom. We betalen dit bedrag voor u tot maximaal € 50.000,-.

         Let op: we betalen dit alleen als wij volgens deze voorwaarden ook voor de schade moeten betalen.
Zodra de situatie is opgelost, proberen wij het bedrag terug te krijgen. Hierbij moet u ons helpen.

7.  Wanneer betalen wij niet?
        In de algemene voorwaarden staat wanneer wij niet betalen. We betalen ook niet in de volgende 

situaties.
a.  Als de bestuurder geen toestemming van u had om in de auto te rijden

         Had de bestuurder geen toestemming om in de auto te rijden? En ontstaat er dan schade?  
Dan betalen we daar niet voor. Behalve als u bewijst dat de bestuurder in de auto reed, terwijl u dat 
niet wist of wilde en u daar niets aan kon doen.
b.  Als er schade ontstaat aan spullen en dieren die u met de auto vervoert

         We betalen niet voor schade aan spullen of dieren die u bij zich had of die in de auto vervoerd  
werden. Maar we betalen wel voor schade aan kleding of handbagage van de passagiers in de auto.

8.  Hebben wij voor schade betaald, maar was de schade niet verzekerd?
        Hebben wij moeten betalen voor schade aan een ander, maar is er geen dekking volgens onze 

voorwaarden voor deze schade? Dan mogen wij dit bedrag en de kosten van u of uw erfgenamen 
terugeisen. Dit geldt niet in de volgende gevallen:
a.  Als u bewijst dat u niets wist van de situatie die schade veroorzaakte. En dat u de situatie niet  

wilde en er niets aan kon doen.
b.  Als iemand anders de schade heeft veroorzaakt, nadat u de verzekering al in een bericht aan ons 

heeft opgezegd.

Moeten wij volgens afspraken tussen verzekeraars de schade betalen? Ook dan mogen wij toch de 
schade en de kosten van u terugeisen.

 

  
         

  
         




