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Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen zijn van
toepassing.
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1

Wat hebt u verzekerd?

Met deze Verkeersschadeverzekering voor Werknemers verzekert u uw medewerkers tegen schade door verkeers- en arbeidsongevallen met een voertuig
tijdens en rond het werk dat zij voor u doen. U als directeur, vennoot of maat van het bedrijf bent ook meeverzekerd tijdens en rond het werk dat u doet. Kijk
voor de definities van verkeers- en arbeidsongevallen achterin bij de begrippenlijst.
Deze verzekering bestaat uit twee rubrieken: rubriek A en rubriek B. Rubriek A dekt alleen de bedrijfsvoertuigen en eventueel vervangend vervoer als het
eigen motorrijtuig in onderhoud of reparatie is. Rubriek B dekt verkeers- en arbeidsongevallen met voertuigen die niet van de werkgever zijn. Dit kan dus de
auto, motor of fiets van de werknemer zelf zijn, maar ook het werkmaterieel van een ander bedrijf waaraan een verzekerde wordt uitgeleend.

2

Wie zijn verzekerd?
De verzekerden zijn:
- de persoon die werkt als zelfstandige of in zijn eenmanszaak en die deze verzekering bij a.s.r. afsluit;
- de directeur-grootaandeelhouder, de vennoten en de maten van het bedrijf, of de instelling die deze verzekering bij a.s.r. afsluit;
- de werknemers van het bedrijf, de instelling of de persoon die deze verzekering bij a.s.r. afsluit;
- als dit op het polisblad staat: de ZZP’ers, freelancers, stagiairs, inleenkrachten of vrijwilligers die werken voor het bedrijf, de instelling of de persoon
die deze verzekering bij a.s.r. afsluit.
Bij Rubriek A bent u verzekerd als bestuurder of passagier van:
a. een motorrijtuig dat is geregistreerd of verzekerd op naam van uw organisatie;
b. een motorrijtuig dat uw organisatie huurt of leaset, of;
c. een motorrijtuig dat uw organisatie heeft gekregen als tijdelijk vervangend vervoer;
d. een ander voertuig dan een motorrijtuig, zoals een fiets, die van uw bedrijf of organisatie is en gebruikt wordt tijdens het werk.

Bij Rubriek A is het mogelijk voor de bestuurders en passagiers een SVI-dekking mee te verzekeren voor niet-werkgerelateerde reizen.
U hoeft dan geen aparte SVI-dekking te sluiten.

Bij Rubriek B bent u verzekerd:
a. als voetganger;
b. als bestuurder of passagier van een fiets;
c. als passagier in het openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus, taxi en veerdienst);
d. als bestuurder van land- of werkmaterieel dat niet van u of uw organisatie is, en;
e. als bestuurder of passagier van een motorrijtuig dat geen eigendom is van uw organisatie, maar bijvoorbeeld van de medewerker zelf.
Kijk voor de definities van ‘bestuurder’ en ‘passagier’ achterin bij de begrippenlijst.

U en wij
In deze voorwaarden duiden we de verzekerden steeds aan met ‘u’, tenzij een bepaling alleen geldt voor de persoon die de verzekering heeft
afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. Met ‘uw organisatie’ bedoelen we het bedrijf, de instelling of de persoon die deze
verzekering heeft afgesloten. We duiden ASR Schadeverzekering N.V. aan met ‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

Let op:
Als uw organisatie deze verzekering heeft afgesloten, zijn alleen u en uw collega’s verzekerd. Bijvoorbeeld een gezinslid dat meerijdt, is niet verzekerd.
Bij Rubriek B bent u ook verzekerd als u wordt uitgeleend aan een ander bedrijf en gebruik maakt van een motorrijtuig van dat bedrijf.

Als verzekerde kunt u een schade alleen vergoed krijgen met toestemming van de persoon (of organisatie) die de verzekering heeft afgesloten. Meldt u een
schade bij ons? Dan moet deze persoon of organisatie ons laten weten daarmee akkoord te gaan.

3

Waar bent u verzekerd?

3.1

U bent verzekerd in de hele wereld.
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Welke kosten krijgt u vergoed? (rubriek A)

4.1

Als bestuurder van een motorrijtuig krijgt u kosten vergoed voor schade die ontstaat:
a. door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een bedrijfsuitje;
b. door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer (voorwaarde is dat dit vervoer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen);
c. door een arbeidsongeval tijdens het werk met gemotoriseerd land- of werkmaterieel.

4.2

Als passagier van een motorrijtuig krijgt u kosten vergoed voor schade die ontstaat:
a. door een verkeersongeval tijdens het werk;
b. door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer (voorwaarde is dat dit vervoer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen);

4.3

Als bestuurder of passagier van een voertuig krijgt u kosten vergoed voor schade die ontstaat door een verkeersongeval tijdens het werk.

5

Welke kosten krijgt u vergoed? (rubriek B)

5.1

U krijgt kosten vergoed voor schade:
a. door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een bedrijfsuitje;
b. door een arbeidsongeval tijdens het werk met gemotoriseerd land- of werkmaterieel, en;
c. door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

6

Hoeveel krijgt u vergoed?

De maximale vergoeding
6.1 Bent u de enige verzekerde met schade? Per ongeval vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.
6.2

Zijn er meer verzekerden met schade? Per ongeval vergoeden wij voor alle verzekerden samen maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Berekening van de schade
6.3 Bij de berekening 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.
6.4

Krijgt u de schade al geheel of gedeeltelijk vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar) of een andere persoon? Dan kan die
instantie of persoon geen beroep doen op deze verzekering.

Schade bij lichamelijk letsel en overlijden
6.5 Bent u als gevolg van het ongeval gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij uw verlies van arbeidsvermogen. Daarnaast
vergoeden wij de medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En wij vergoeden bijvoorbeeld ook smartengeld.
6.6

Komt u te overlijden door het ongeval? Dan vergoeden we de extra kosten van levensonderhoud waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat
u overlijdt.

6.7

Draagt u tijdens het ongeval geen helm of autogordels terwijl dat wettelijk verplicht is? En gaat het om een ongeval tijdens woon-werkverkeer? Dan
vergoeden wij maximaal 75% van de schade.

Kijk voor de definitie van lichamelijk letsel achterin bij de begrippenlijst.
Schade aan uw spullen
6.8 Hebt u niet alleen lichamelijk letsel, maar zijn ook uw spullen beschadigd, vernietigd of verloren gegaan door het ongeval? Dan ontvangt u een redelijke
vergoeding die we baseren op de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond. Dat geldt ook voor nabestaanden bij overlijden van
de verzekerde.
6.9

Maar, kunnen de beschadigde spullen nog worden gerepareerd? En zijn de reparatiekosten lager dan de dagwaarde? Dan krijgt u maximaal de
reparatiekosten vergoed. De dagwaarde is de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond.

6.10 Schade aan het voertuig krijgt u niet vergoed.
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Wat krijgt u niet vergoed?

Opzet of roekeloosheid
7.1 Hebt u de schade met opzet veroorzaakt? Of is de schade het gevolg van bewuste roekeloosheid? Dan vergoeden we de kosten voor de schade niet.
Aansprakelijkheidsverzekering
7.2 Was u als passagier betrokken bij het ongeval? En hebt u recht op een vergoeding uit een aansprakelijkheidsverzekering? Dan vergoeden we de
kosten voor de schade niet. We vergoeden wel de kosten die de aansprakelijkheidsverzekering niet helemaal vergoedt.
Niet direct benadeeld
7.3 Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij geen kosten die u als organisatie maakt. Bijvoorbeeld kosten om het loon door te
betalen of kosten om de werknemer (tijdelijk) te vervangen.
7.4

Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht op vergoeding van
deze kosten zou hebben als u ze zelf had gemaakt. Bijvoorbeeld de kosten van het vervoer van u als gewonde naar een arts.

7.5

Als u komt te overlijden door het ongeval, dan vergoeden wij 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.

Geen geldig rijbewijs
7.6 Bestuurde u het voertuig waarmee het ongeval werd veroorzaakt? Maar was u niet bevoegd om te rijden? Dan vergoeden we de kosten voor de
schade niet. U bent bevoegd om te rijden in de volgende situaties:
a. u hebt een geldig rijbewijs voor het motorrijtuig;
b. u bent vergeten om uw rijbewijs te vernieuwen, maar uw rijbewijs is maximaal 1 jaar verlopen;
c. u bent geslaagd voor het rijexamen minder dan 2 maanden voor het ongeval, maar u hebt uw rijbewijs nog niet ontvangen;
d. de rechter heeft u niet verboden om te rijden.
Alcohol, geneesmiddelen, drugs
7.7 Was u de bestuurder van het voertuig waarmee het ongeval werd veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade niet in de volgende situaties:
a. u was onder invloed van geneesmiddelen of drugs zodat u niet meer in staat was om het voertuig behoorlijk te besturen;
b. u had overmatig alcohol gebruikt (zie hieronder), of;
c. u weigerde een ademtest of een urine- of bloedproef.
7.8

U hebt overmatig alcohol gebruikt in de volgende situaties:
Het alcoholgehalte in uw bloed is hoger dan

Het alcoholgehalte in uw adem is hoger dan

U hebt uw rijbewijs langer dan 5 jaar.

0,5 promille

220 microgram

Alle andere situaties

0,2 promille

88 microgram

Oneigenlijk gebruik
7.9 Gebruikt u een voertuig voor andere doeleinden dan door de wet is toegestaan? Dan vergoeden we de kosten voor de schade niet.
Wedstrijden
7.10 Is de schade ontstaan terwijl u deelnam aan een snelheidsrit of -wedstrijd? Of tijdens de voorbereiding daarvan? Dan vergoeden wij de schade niet.
7.11 Maar, is de schade ontstaan tijdens een betrouwbaarheids- of puzzelrit of een dergelijk evenement? Dan vergoeden we de kosten voor de schade wel.

8

Aan wie keren wij de vergoeding uit?

Verzekerde en nabestaanden
8.1 Hebt u letsel? Dan keren we de schadevergoeding aan u uit.
8.2

Maar, komt u te overlijden door het ongeval? Dan keren we de vergoeding aan uw nabestaanden uit.

Voorschot
8.3 Is nog niet duidelijk hoe groot de schade is? Dan krijgt u van ons een voorschot voor de schade die al wel bekend is.
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9

Welke veranderingen moet u doorgeven?

9.1

Als het aantal motorrijtuigen wijzigt, moet u dit aan ons doorgeven. Wij passen dan de polis aan en berekenen de nieuwe premie voor u.

Let op:
Hebt u een schade en blijkt dan dat u deze verandering niet hebt doorgegeven? Dan voeren wij de verandering alsnog door. Dit doen wij vanaf het
moment dat u de wijziging had moeten doorgeven.

9.2

Als het aantal medewerkers verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij vragen eens in de drie jaar het actuele personeelsbestand bij u op. Met die
gegevens stellen wij de nieuwe premie vast. Die premie geldt vanaf dat moment voor de volgende periode van drie jaar.

Let op:
U kunt momenteel waarschijnlijk niet overzien of u in de toekomst gebruik gaat maken van inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, freelancers of ZZP’ers.
Deze personen zijn alleen verzekerd als ze zijn meeverzekerd.

10 Wat als de verzekering tussentijds eindigt?
10.1 Als de verzekering tussentijds wordt beëindigd, krijgt u de te veel betaalde premie terug.
10.2 Maar, u krijgt geen premie terug als u ons met opzet hebt misleidt.

Begrippen
Arbeidsongeval
Een arbeidsongeval is een ongeval:
- waarbij u gemotoriseerd land- of werkmaterieel bedient of gebruikt;
- terwijl u niet deelneemt aan het verkeer.
Bestuurder
U bent de bestuurder:
a. als u een voertuig bestuurt of bedient;
b. als u in-, uit- of afstapt;
c. als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:
- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.
Lichamelijk letsel door een ongeval
U hebt lichamelijk letsel als uw gezondheid is aangetast door geweld van buiten. Het letsel moet objectief kunnen worden vastgesteld door een
geneeskundige. Het ongeval moet een verkeersongeval of arbeidsongeval zijn.
Passagier
U bent passagier:
a. als u als passagier in een voertuig zit op een zitplaats die voor passagiers bestemd is;
b. als u in-, uit- of afstapt;
c. als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:
- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.
Verkeersongeval
Een verkeersongeval is een ongeval:
- waarbij u of uw voertuig een aanrijding krijgt;
- terwijl u deelneemt aan het verkeer, en;
- waarbij ten minste één voertuig is betrokken, zoals een fiets, motorrijtuig, metro, tram of trein.
Woon-werkverkeer
Woon-werkverkeer is de normale weg om naar het werk te komen en naar huis te gaan.

