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ARTIKEL 1 | AANVULLENDE WOORDENLIJST 
 

Aanhangwagen 

Ieder voertuig of werktuig of een ander object dat daarmee volgens de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stellen is, ongeacht het aantal wielen en 

alleen als deze aan het motorrijtuig is gekoppeld, of is losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot 

stilstand is gekomen. 

Gebeurtenis 

Een voorval waarbij met of door het motorrijtuig schade wordt veroorzaakt. 

Motorrijtuig 

Het motorrijtuig dat op het polisblad omschreven is, met de standaard bijgeleverde onderdelen en 

met de accessoires en bijzondere constructies, en eventueel met een aanhangwagen, zoals 

hiervoor omschreven. 

Verzekerde 

a) U; 
b) De eigenaar, bezitter of houder van het motorrijtuig; 
c) De bestuurder; 
d) De passagier; 
e) De werkgever van de onder a tot en met d genoemde verzekerden wanneer deze op grond 

van artikel 1388 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de schade die door de 
verzekerde is veroorzaakt. 

 

ARTIKEL 2 | GELDIGHEIDSGEBIED 
 

De verzekering is geldig in Suriname. 

 

ARTIKEL 3 | WAT IS VERZEKERD? 

 
1. Per gebeurtenis verzekeren wij tot maximaal het verzekerde bedrag de aansprakelijkheid van 

verzekerden voor schade die tijdens de looptijd van de verzekering is veroorzaakt of is 
ontstaan aan personen en zaken, inclusief de daar uit voortvloeiende gevolgschade. 

 

2. Vervoer van gewonden 
Wij verzekeren de schade aan de stoffering van het motorrijtuig als deze het gevolg is van het 
kosteloos vervoeren van gewonde personen. 
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3. Wettelijke rente en kosten rechtsbijstand/verweer. 
Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd: 
a) De kosten van rechtsbijstand die wij verlenen in een strafproces dat tegen de verzekerde 

aanhangig is gemaakt. Dit geldt alleen als wij gebruik maken van de bevoegdheid die 
beschreven staat in artikel 2 lid 5 van de algemene voorwaarden. Boeten, afkoopsommen 
en gerechtskosten die met een strafproces samenhangen, worden niet vergoed; 

b) De kosten van verweer in een burgerlijk proces dat door de benadeelde tegen de 
verzekerde aanhangig is gemaakt, voor zover de leiding van het verweer overeenkomstig 
artikel 2 lid 4 van de algemene voorwaarden bij ons berust. Ook verzekerd zijn de 
proceskosten waartoe de verzekerde wordt veroordeeld; 

c) De wettelijke rente die is verschuldigd over het gedeelte van de hoofdsom dat door de 
verzekering wordt gedekt. 

 

ARTIKEL 4 | WAT IS UITGESLOTEN 
 

Naast de uitsluitingen in dit artikel gelden onverkort de uitsluitingen die zijn opgenomen in artikel 4 

van de algemene voorwaarden. 

Van de verzekering is uitgesloten: 

1. De aansprakelijkheid voor schade aan u, de eigenaar, de houder, de bestuurder alsmede hun 
echtgenoten en hun minderjarige kinderen die bij hen inwonen en door hen worden 
onderhouden; 

2. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan wedstrijden 
waarbij het vooral aankomt op snelheid; 

3. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd gebruikt 
• Voor verhuur (waaronder leasing), 
• Voor vervoer van personen tegen betaling, met uitzondering van carpooling, 
• Of voor andere doeleinden dan die aan ons zijn opgegeven dan wel door de wet zijn 

toegestaan; 
4. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder 

• Niet in het bezit is van een naar Surinaams recht wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs 
voor het besturen van het motorrijtuig 

• Of niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van de wet of een rechterlijke 
uitspraak; 

5. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in 
beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een overheidsbesluit; 

6. Schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis zo 
onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, 
• Dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, 
• Dan wel dat dit hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Als de bestuurder een 

ademtest, urine of bloedproef weigert, staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin; 
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7. De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die door het motorrijtuig worden vervoerd. Wel 
vergoeden wij schade aan kleding en handbagage van de passagiers; 

8. De aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde onder zich heeft, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade; 

9. De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het 
motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige 
Reden gebruiken; 

10. De aansprakelijkheid voor schade aan personen die zich buiten de normale zitplaatsen op of in 
het motorrijtuig bevinden. 

11. De aansprakelijkheid voor schade die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn 
handelen of nalaten. 

12. De aansprakelijkheid voor schade van degene die deze schade moet vergoeden uitsluitend op 
grond van een contractuele verplichting die door hem of namens hem is aangegaan. 

 

ARTIKEL 5 | PREMIEBETALING 
 

In artikel 5 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over premiebetaling. In afwijking van 

wat daar in lid 1 staat, geldt voor deze verzekering dat u de premie, kosten en omzetbelasting 

vooruit dient te betalen uiterlijk de eerste dag nadat zij verschuldigd worden. 

 

ARTIKEL 6 | REGELING VAN DE SCHADE 

 
1. Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons. Wij hebben het recht de 

benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Daarbij 
zullen wij rekening houden met de belangen van de verzekerde. 
 

2. Als de te betalen schadevergoeding bestaat uit periodieke uitkeringen en als de waarde van 
deze uitkeringen -met daarbij opgeteld eventuele andere schadevergoedingen-hoger is dan het 
verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid 
verminderd.  

 
De verzekerde kan dan kiezen of de duur van de uitkeringen wordt verminderd of de hoogte ervan. 

Als het vermoeden bestaat, dat de schade die moet worden vergoed, groter is dan het verzekerd 

bedrag, zullen wij -voordat wij een beslissing nemen -de verzekerde hiervan in kennis stellen en 

hierover met hem overleg plegen. 
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ARTIKEL 7 | EINDE VAN DE DEKKING 
 

In artikel 8 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de dekking. In 

aanvulling daarop eindigt de dekking van deze verzekering ook: 

1. Zodra u of -als u komt te overlijden - uw erfgenamen geen belang meer hebben bij het 
motorrijtuig en er ook niet meer de feitelijke macht over hebben. 

2. In geval van totaal verlies of tenietgaan van het motorrijtuig; U dan wel uw erfgenamen zijn 
verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van eigendom en iedere omstandigheid, die tot 
het einde van de dekking heeft geleid, daarvan mededeling aan ons te doen. 

 

ARTIKEL 8 | SAMENLOOP VAN VERZEKERINGEN 
 

Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering, al dan niet van oudere 

datum, zijn wij slechts verplicht tot vergoeding voor zover bij de andere verzekering geen recht op 

vergoeding bestaat. 

Als in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling voorkomt, of als de 

andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn te vergoeden, dan zullen wij de 

schade vergoeden, voor zover de schade onder deze verzekering is gedekt. De verzekerde is dan 

echter verplicht -als wij daarom vragen -zijn rechten op de andere verzekeraar aan ons over te 

dragen. 

 

ARTIKEL 9 | PROLONGATIE KORTING 
 

Wij verlenen een korting op de premie voor elk motorrijtuig dat gedurende 12 maanden 

voorafgaand aan de verlengingsdatum onafgebroken is verzekerd. 

Per prolongatiedatum wordt de korting verleend aan verzekerden voor de dekking wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

De korting toekenning geschiedt als volgt: 

1. In het tweede verzekeringsjaar: 5% korting; 
2. In het derde en de daaropvolgende verzekeringsjaren: 10% korting. 
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ARTIKEL 10 | RISICOWIJZIGING 
 

De verzekerde is verplicht ons in kennis te stellen van elke verandering waardoor het risico wijzigt. 

Dat dient de verzekerde zo spoedig mogelijk te doen, en uiterlijk binnen 60 dagen. Onder wijziging 

van het risico wordt in elk geval ook verstaan wijziging van de regelmatige bestuurder. 

In deze gevallen hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de 

verzekering te beëindigen. 

 

ARTIKEL 11 | PREMIEWIJZIGING 
 

De hoogte van de te betalen premie wordt bij ingang, wijziging of prolongatie van de verzekering 

onder andere bepaald aan de hand van de prolongatie korting zoals omschreven in artikel 10 van 

deze polisvoorwaarden, de gekozen dekking en de leeftijd van de regelmatige bestuurder. 

 

ARTIKEL 12 | VERHAALSRECHT 

 
1. Als wij op grond van wettelijke bepalingen schade moeten vergoeden terwijl de verzekerde 

geen rechten aan deze verzekering kan ontlenen, dan hebben wij het recht deze 
schadevergoeding en de kosten te verhalen op u en de aansprakelijke verzekerde(n). Wij zullen 
van ons verhaalsrecht geen gebruik maken tegenover de verzekerde die aantoont dat de 
omstandigheden op grond waarvan hij geen rechten aan deze verzekering kan ontlenen zich 
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem deze omstandigheden 
redelijkerwijs niet verweten kunnen worden. 
 

2. Wanneer de schade van een benadeelde door een ander dan door u is veroorzaakt, nadat de 
dekking volgens artikel 8 van deze voorwaarden is geëindigd, zullen wij van ons verhaalsrecht 
tegenover u of -in geval van uw overlijden -uw erfgenamen geen gebruikmaken. U dan wel uw 
erfgenamen dienen wel voldaan te hebben aan de verplichting tot kennisgeving volgens artikel 
8 van deze voorwaarden. 

 

ARTIKEL 13 | WAM DEKKING 
 

Deze verzekering wordt geacht te voldoen aan de eisen die door de Wet Aansprakelijkheid 

Motorrijtuigen - de WAM - worden gesteld. Dit artikel gaat boven wat er eventueel anders in deze 

voorwaarden wordt bepaald. 


