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N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij
SELF RELIANCE
Heerenstraat 48 – 50 / Henck Arronstraat 69 - 71
Naamloze vennootschap naar Surinaams recht
Handelsregister Paramaribo nr. 15269

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN MOTORRIJTUIGEN
MET DE RUBRIEKEN A, B EN C

Artikel 1: GRONDSLAG DER VERZEKERING
Het bij de N.V. SURINAAMSE ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ “ SELF RELIANCE “( hierna aangeduid met Self Reliance) ingediende
aanvraagformulier, waarvan de inhoud een geheel met de polis uitmaakt, onder de na te melden voorwaarden en het bij dit polisformulier behorende en
daarmede een geheel vormende polisblad vormen de grondslag van de verzekering.
Artikel 2: GEBIED
Deze verzekering omvat schade door gebeurtenissen, voorgevallen binnen Suriname welke aan personen en goederen wordt toegebracht.
Artikel 3: WIJZIGINGEN VAN HET RISICO
Indien de mededelingen in het aanvraagformulier niet meer juist of volledig zijn (door uitbreiding van het gebied, waarbinnen het motorrijtuig dient te rijden,
door veranderd gebruik van het motorrijtuig of enige ander oorzaak ), is de verzekerde verplicht daarvan aan Self Reliance onmiddellijk kennis te geven.
Artikel 4: DUUR DER OVEREENKOMST
Par. 1
De verzekering vangt aan op de ingangsdatum zoals staat op het verzekeringsbewijs dan wel het polisblad voor een termijn van 12 maanden.
Par. 2
Self Reliance is bevoegd deze verzekering niet te prolongeren.
Par.3
De verzekering eindigt zodra de verzekeringnemer of ingeval van diens overlijden – zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en
tevens de feitelijke macht erover verliezen; de verzekeringnemer respectievelijk diens erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van
de eigendom en iedere omstandigheid die tot het einde van de dekking heeft geleid, daarvan schriftelijk mede te delen aan Self Reliance onder overlegging
van het geldige bewijs van verzekering en het bewijs dat het motorrijtuig inmiddels in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen opnieuw verzekerd is, een en ander op straffe van verlies van het recht op restitutie van premie.
Par. 4
Bij eigendomsovergang van het motorrijtuig gaan de rechten uit deze verzekering niet over op de nieuwe verkrijger, tenzij deze en Self Reliance anders zijn
overeengekomen.
Par. 5
Indien het motorrijtuig binnen de periode, waarvoor deze verzekering gesloten is, na eigendomsoverdracht vervangen wordt door een ander motorrijtuig, is
ook het vervangende motorrijtuig onder deze verzekering begrepen, nadat de verzekeringnemer van de vervanging, met opgaven van merk, bouwjaar en
motor- en chassisnummers aan Self Reliance kennis heeft gegeven.De voor het vervangende motorrijtuig verschuldigde premie zal worden vastgesteld
volgens de ten tijde van de vervanging geldende tarieven van Self Reliance.
Par. 6
De verzekering eindigt onmiddellijk nadat Self Reliance schade aan het motorrijtuig op basis van totaal verlies heeft vergoed.
Artikel 5: PREMIEBETALING
Par.1
De eerste premie vervalt op het in deze polis vermelde tijdstip van aanvang van deze verzekering; de polis c.q. het bewijs van verzekering als bedoeld in
artikel 16 a van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen strekt tot kwitantie voor de voldoening van deze premie met bijkomende polis- en
zegelkosten en toeslag Waarborgfonds; verdere premiebetalingen geschieden tegen een door Self Reliance getekende kwitantie c.q. bewijs van verzekering.
Par. 2
De betaling van de premie met kosten en toeslag Waarborgfonds moet geschieden aan Self Reliance; niet aanbieding van een kwitantie door Self Reliance
ontslaat de verzekeringnemer niet van zijn verplichting tot premiebetaling.
Par. 3
Niet betaling van verschuldigde premie, kosten en toeslag Waarborgfonds binnen veertien dagen na de premie vervaldatum heeft schorsing van de
verzekering ten gevolge zonder dat enige in gebrekestelling vereist is; deze schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de termijn, waarover
de achterstallige premie, kosten en toeslag Waarborgfonds was verschuldigd.
Par. 4
De verzekering wordt eerst weer van kracht op de daaropvolgende dag, waarop de achterstallige premie, kosten en toeslag Waarborgfonds, vermeerderd met
de kosten van inning, al of niet na gerechtelijke invordering, geheel voldaan en door Self Reliance aangenomen is. De verzekeringnemer c.q. de verzekerde
kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, ontstaan in de periode waarin de verzekering is of was geschorst.
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Artikel 6: TERUGBETALING VAN PREMIE
Indien ten genoegen van Self Reliance wordt aangetoond dat zij, voor wat de dekking van de aansprakelijkheid betreft, geen risico meer loopt, heeft de
verzekeringnemer, tegen inlevering van het bewijs van verzekering, recht op terugbetaling van premie over de periode waarin de verzekering niet meer van
kracht is. Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in het geval genoemd in artikel 4 par.6. Eveneens heeft de verzekeringnemer dit recht niet in het geval
genoemd in artikel 5 par.3, tenzij de verzekering bij nadere overeenkomst wordt voortgezet voor een ander motorrijtuig.
Artikel 7: KORTINGEN
Par. 1
Er zal een jaarlijkse basiskorting worden toegekend:
a.
Ten aanzien van vier- en meerwielige motorrijtuigen een basiskorting van minimaal 10%. Overige kortingen, voorzover van toepassing na
aftrek van de basiskorting;
b.
Ten aanzien van brom- en motorfietsen een basiskorting van minimaal 10%. Overige kortingen, voorzover van toepassing na aftrek van de
basiskorting.
Par. 2
Deze in par 1. genoemde kortingen kunnen jaarlijks door Self Reliance worden aangepast, afhankelijk van de marktontwikkelingen en/of de door de overheid
vervaardigde besluiten terzake vaststelling van de WAM-premie.
Par. 3
Echter, kan de basiskorting worden ingetrokken behalve wanneer:
a.
Self Reliance geen (gedeeltelijke) schadevergoeding verschuldigd is noch schadevergoedingskosten van rechtskundige bijstand of
proceskosten;
b.
Self Reliance de betaalde schade en de terzake van de schade gemaakte kosten geheel zonder het maken van kosten heeft verhaald.

Artikel 8: AANPASSING PREMIE EN VOORWAARDEN
Voorzover Self Reliance haar premie en/of voorwaarden herziet, zal zij de verzekeringnemer hiervan schriftelijk meedelen. Indien deze herziening een
premieaanpassing en/of een beperking van de polisvoorwaarden met zich meebrengt, dan zullen (zal) deze aanpassing(en) van kracht worden bij de
eerstvolgende vervaldatum van de verzekering.
Artikel 9: VERVANGEND MOTORRIJTUIG
Indien het motorrijtuig wegens reparatie of revisie tijdelijk door een gelijksoortig niet aan de verzekeringnemer toebehorend motorrijtuig wordt vervangen, is
de verzekering tegen aansprakelijkheid mede toepasselijk op het vervangende motorrijtuig. Voor zover dit risico niet is verzekerd op een andere polis al dan
niet van oudere datum mits de verzekeringnemer nog dezelfde dag schriftelijk aan Self Reliance kennis geeft van die vervanging, met vermelding van de
oorzaak en de vermoedelijke duur daarvan alsook opgaaf van merk, bouwjaar en van het motor- en chassisnummer van het vervangende motorrijtuig.
Artikel 10: SAMENLOOP MET ANDERE VERZEKERINGEN
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige verzekering uitsluitend als excedent van die andere verzekering(en).
Artikel 11: REGELING VAN DE SCHADE
Self Reliance is gemachtigd elke tegen de verzekerde buiten rechte ingestelde vordering tot schadevergoeding, welke voor haar rekening zou kunnen komen,
zelf in behandeling te nemen, de benadeelde voor of namens de verzekerde rechtstreeks schadeloos te stellen, daarover met hem een regeling te treffen.
Artikel 12: EIGEN RISICO
De verzekeringnemer draagt per gebeurtenis een eigen risico zoals vermeld op het verzekeringsbewijs of het polisblad. Indien de verzekeringnemer het eigen
risico bij het afwikkelen van de schade nalaat, behoudt Self Reliance zich het recht voor om het eigen risico bij de verzekeringnemer respectievelijk de
eigenaar of de bestuurder te vorderen.
Artikel 13: BUITENLANDSE VONNISSEN
Self Reliance is niet gehouden tot vergoeding van kosten van rechtsbijstand voor buiten Suriname gevoerde processen, en evenmin gehouden uitspraken in
dergelijke processen als maatgevend voor de aansprakelijkheid te beschouwen.
Artikel 14: BIJSTAND IN PROCESSEN
Par.1
Indien naar aanleiding van een gebeurtenis, die tot een uitkering onder deze verzekering kan leiden, in rechte een vordering tot schadevergoeding tegen
verzekerde wordt ingesteld, zal Self Reliance de kosten tot een maximum van SRD 500,00(vijfhonderd surinaamse dollars) hiervan voor haar rekening
nemen voor zover de gemaakte aanspraken gegrond zijn.
Par. 2
Indien verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis strafrechtelijk wordt vervolgd, heeft Self Reliance het recht, doch niet de plicht de verzekerde te doen
bijstaan. Zolang Self Reliance van dit recht gebruik maakt, draagt zij de kosten van de juridische bijstand in deze procedure tot een bedrag van SRD 500,00
(vijfhonderd surinaamse dollars). Strafrechtelijke boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten, anders dan in de vorige zin
bedoeld worden in geen geval vergoed.
Artikel 15: VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
Indien zich een gebeurtenis voordoet waaraan de verzekerde aanspraak op vergoeding maakt of waarin derden aanleiding kunnen vinden tot het instellen van
een vordering tot schadevergoeding is de verzekerde
verplicht:
a.
daarvan terstond kennis te geven aan Self Reliance en het hem door of vanwege haar verstrekte formulier van aangifte zo nauwkeurig mogelijk
in te vullen en ten spoedigste op te zenden;
b.
Self Reliance opgaaf te verstrekken van de namen en adressen van getuigen, met overleg van schriftelijke verklaringen van de getuigen;
c.
zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling, waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid, alles na
te laten wat zijn rechtspositie kan schaden en de benadeelde naar Self Reliance te verwijzen;
d.
alle correspondentie, dagvaardigingen, boete-en afkoopformulieren en alle andere bescheiden onmiddellijk aan Self Reliance toe te zenden;
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e.
f.
g.

onmiddellijk na de diefstal, ontvreemding of verduistering van het motorrijtuig hiervan aangifte te doen bij de politie of een andere tot
opsporing bevoegde overheidsinstantie;
zich te onthouden van alle handelingen, waardoor de belangen van Self Reliance worden geschaad;
Self Reliance op haar vragen steeds ten spoedigste, volledig en naar waarheid in te lichten en zoveel mogelijk met haar mee te werken tot
spoedige regeling van de schade.

Artikel 16: GESCHILLEN
Alle geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen overeenkomen dat het geschil op
andere wijze zal worden beslecht.
Artikel 17: KENNISGEVING DOOR SELF RELIANCE
Kennisgevingen door Self Reliance aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bekende adres.
Artikel 18: ADRES
Als adres van Self Reliance geldt haar zetel te Paramaribo en dat van de verzekeringnemer het recente aan Self Reliance opgegeven adres.
Artikel 19: ALGEMENE UITSLUITINGEN
Deze verzekering dekt geen schade:
a.
ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, noch van een rijbewijs
dat zijn geldigheid niet langer dan zes maanden en niet anders dan door het verstrijken van de geldigheidsduur heeft verloren, dan wel ontstaan
gedurende de tijd, dat hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, of ontstaan terwijl hij de voor het besturen van het motorrijtuig
wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt;
b. waaromtrent de verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet of schade ten aanzien waarvan hij enige in deze polis op hem
rustende verplichting niet nakomt;
c.
ontstaan buiten Suriname;
d. ontstaan tijdens deelname aan snelheidsritten en wedstrijden, met uitzondering van betrouwbaarheidsritten, uitgeschreven door op dit gebied
erkende verenigingen, in welk geval de verzekerde een bedrag van SRD. 150,00 (éénhonderdenvijftig Surinaamse dollars) per gebeurtenis boven
het al overeengekomen bedrag van eigen risico voor eigen rekening neemt;
e.
die door de verzekerde opzettelijk of met zijn goedvinden is toegebracht;
f.
ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed was van alcohol of enig ander bedwelmend of stimulerend middel;
g. ontstaan tijdens verhuur of bij gebruik van het motorrijtuig anders dan waartoe dit volgens opgaaf aan Self Reliance was bestemd;
h. ontstaan tijdens oorlog of een hiermede in feite overeenkomende toestand, burgeroorlog, oproer, binnenlandse onlusten, dan wel ontstaan
gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens besluit van de Surinaamse overheid, of schade door
radioactiviteit of atoomkernreactie en de daarbijgevormde producten, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, tenzij de verzekerde bewijst, dat de
schade hiermee geen verband houdt;
i.
indien deze ontstaan is, doordat de verzekerde in ernstige mate heeft verzuimd voor het goed en veilig functioneren van het verzekerde
motorrijtuig of niet alles in het werk heeft gesteld om schade te voorkomen of te beperken waaronder ook wordt verstaan het verzuim om de
electrische ontsteking van het motorrijtuig af te sluiten door verwijdering van de contactsleutel gedurende de tijd dat het motorrijtuig onbeheerd
is;
j.
veroorzaakt terwijl het motorrijtuig in verband met vervoer over zee aan een vervoersonderneming is toevertrouwd.
Artikel 20: HEERSEND RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Surinaamse recht van toepassing.

BEGRIPSOMSCHRIJVING
Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is degene die met Self Reliance de verzekering is aangegaan.
Verzekerde
De verzekeringnemer; de eigenaar, de houder, de bestuurder van het motorrijtuig evenals de door het motorrijtuig vervoerde personen;
de werkgever van de hierboven onder a en b genoemde personen, indien hij aansprakelijk is voor de schade die door één van deze personen is
veroorzaakt;
Voor de werkgever, die niet tevens verzekeringnemer is, geldt de verzekering slechts indien de aansprakelijkheid van degene, die de schade veroorzaakt,
door de verzekering gedekt is.
Motorrijtuig
Onder het motorrijtuig wordt verstaan het in de polis omschreven motorrijtuig zonder dat daaraan iets is gekoppeld en de in de polis omschreven accessoires,
welke op of in het motorrijtuig zijn aangebracht.
Bestuurder
De bestuurder is, met uitsluiting van ieder ander, hij die achter het stuurwiel de handelingen verricht, waardoor de gang van het motorrijtuig wordt beheerst.
Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt verstaan een voorval, waarbij het motorrijtuig betrokken is en dat tijdens de duur van de verzekering tot schade heeft geleid. Met
elkaar verbandhoudende voorvallen worden als één gebeurtenis beschouwd.
Premie vervaldatum
De dag waarop de jaarpremie verschuldigd is.
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RUBRIEK A
AANSPRAKELIJKHEID
Bijzondere bepalingen
Met voorbijgaan van wat anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt de
in de polis begrepen aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen van 14 augustus 1979 gestelde eisen te voldoen.
Artikel 1: VERGOEDING
Self Reliance verbindt zich onder aftrek van het in het polisblad vermelde eigen risico te vergoeden schade tot maximaal het verzekerde bedrag, tot betaling
waarvan de verzekerde door een uitspraak van de rechter of door een minnelijke schikking, die met goedkeuring van Self Reliance is getroffen, wordt
verplicht op grond van aansprakelijkheid jegens de benadeelde voor schade, veroorzaakt door of in verband met het motorrijtuig, binnen de duur van deze
overeenkomst.
Artikel 2: VERZEKERD BEDRAG
Krachtens deze verzekering zal voor alle verzekerden en benadeelden samen per gebeurtenis nimmer meer dan het in het polisblad vermelde verzekerde
bedrag worden uitgekeerd met inachtneming van het terzake bepaalde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
De kosten ter regeling van een schadegeval, zoals expertisekosten en controlekosten zullen dit bedrag niet verminderen. Indien Self Reliance het gehele
verzekerde bedrag, vermeerderd met de tot op dat moment gevallen kosten ter regeling van het schadegeval uitkeert, zal zij van verdere verplichtingen
terzake van de betrokken gebeurtenis zijn bevrijd.
Artikel 3: LADING
Onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid tegen benadeelden voor schade – anders dan bij het laden en lossen – toegebracht met of door
de lading of andere goederen, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van dan wel nadat deze gevallen zijn van het motorrijtuig of de
aanhangwagen, mits de wijze van laden, direct voorafgaande aan het moment waarop de schade ontstond, voldeed aan de voorschriften terzake zijdens de
overheid.
Artikel 4: AANHANGWAGENS e.d.
Onder de verzekering is mede begrepen de aansprakelijkheid tegen benadeelden voor schade, toegebracht met of door de in het polisblad genoemde
aanhangwagen, oplegger of het volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen daarmede gelijk te stellen voorwerp, respectievelijk de in het
polisblad aangeduide objecten, zolang deze zijn gekoppeld aan het motorrijtuig, evenals nadat deze zijn losgeraakt van dit motorrijtuig, maar nog niet buiten
het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
Artikel 5: VERHAAL DOOR SELF RELIANCE
Indien Self Reliance op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een soortgelijke wet van en binnen het geldigheidsgebied van de
verzekering gelegen land schadevergoeding verschuldigd wordt, waartoe zij op grond van de polis tegenover de verzekerde niet gehouden is, is zij gerechtigd
het door haar verschuldigde te verhalen op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt of diegene die de schade veroorzaakt heeft. Het verhaalsrecht omvat
ook de door Self Reliance terzake van de schade gemaakte kosten. Dit recht op verhaal zal door overeenkomsten, waarbij assuradeuren wederzijds afstand
hebben gedaan van het verhaal van schaden, niet teniet worden gedaan.
Artikel 6: BIJZONDERE UITSLUITINGEN
De verzekering dekt ook niet de aansprakelijkheid voor schade:
aan de met het motorrijtuig vervoerde goederen, behoudens aan persoonlijke eigendommen van medeinzittenden en aan goederen toebehorend aan
personen die vervoerd worden op grond van een vergunning bedoeld in artikel 1 van de Autobusdienstwet. Schade aan persoonlijke eigendommen
van de duopassagier op een tweewielig motorrijtuig is uitgesloten;
aan inzittenden, die in de voor goederen of dieren bestemde laadruimte van het motorrijtuig of in of op een aanhangwagen worden vervoerd;
toegebracht aan de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder, hun echtgenote en hun minderjarige kinderen die bij hen inwonen en
door hen worden onderhouden;
van hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en van hen die, dit wetende, dat motorrijtuig
zonder geldige redenen gebruiken;
van hen van wie gehoudenheid uitsluitend voortvloeit uit een door of namens hen aangegane contractuele verplichting;
van hem, die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd is als bestuurder of als passagier gebruik te maken
van het motorrijtuig.
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RUBRIEK B
CASCO
Bijzondere bepalingen
Artikel 1: OMSCHRIJVING VAN DE VERZEKERING
Par. 1
Het motorrijtuig is verzekerd tegen schade ontstaan door:
a. brand, waarmede ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag worden gelijkgesteld:
b. botsen, omslaan, van de weg of te water geraken; ook indien een van de onder a en b genoemde gebeurtenissen zijn oorzaak vindt in een eigen
gebrek van het motorrijtuig;
c. enig van buiten komend onheil;
d. diefstal van het motorrijtuig of van onderdelen daarvan, waarvan aangetoond kan worden dat dit door middel van braak heeft plaatsgevonden;
e. joyriding met het motorrijtuig
Par.2
De verzekering dekt eveneens:
de kosten van bewaking en van vervoer naar naastbijgelegen reparatie-inrichting, waar het motorrijtuig kan worden hersteld van de in par.1
bedoelde beschadigingen;
bijdragen van averij grosse
Artikel 2: BIJZONDERE UITSLUITINGEN
Par. 1
Van de verzekering is uitgesloten de schade ontstaan aan het motorrijtuig:
door slijtage of waardevermindering, uit welke hoofde ook;
als gevolg van constructie- of materiaalfout, eigen gebrek of andere inwendige oorzaak. Indien echter als verder gevolg daarvan een ongeval heeft
plaatsgehad in de zin van artikel 1, is de daardoor veroorzaakte schade gedekt, onverminderd het bepaalde in artikel 19 j. van de Algemene
Voorwaarden;
als gevolg van overstroming of wateroverlast;
uitsluitend aan banden, anders dan door aanrijding of diefstal.
Par. 2
Van de verzekering is eveneens uitgesloten vergoeding van geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebuiken van het verzekerde motorrijtuig en de kosten
van het huren van een vervangend motorrijtuig.
Artikel 3 : AFSTAND VAN VERHAAL
Self Reliance doet tegen de uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig en diens werkgever afstand van verhaalsrechten
terzake van door haar betaalde schade aan dit motorrijtuig, tenzij de schade is ontstaan gedurende de periode, dat het motorrijtuig tegen betaling in
behandeling, onderhoud of reparatie was.
Artikel 4: HERSTEL VAN HET MOTORRIJTUIG
Par.1
De verzekerde is verplicht met het herstellen of doen herstellen van het motorrijtuig te wachten, totdat Self Reliance of een van harentwege aangewezen
deskundige hem toestemming daartoe heeft gegeven.
Par.2
Indien echter de beschadiging van het motorrijtuig van dien aard is, dat verder rijden onmogelijk is geworden of gevaar zou opleveren voor het verkeer of
voor het motorrijtuig zelf, doch dit door een eenvoudige voorlopige voorziening weer in zodanige toestand kan worden gebracht dat het zonder die gevaren
kan worden gebruikt, is de verzekerde tot zodanige voorlopige voorziening bevoegd, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van deze polis.
Par. 3
Expertise van de schade en toestemming tot herstel geschieden steeds zonder dat Self Reliance geacht kan worden daardoor haar gebondenheid tot
vergoeding van de schade te hebben erkend.
Artikel 5: VASTSTELLLING VAN DE SCHADEVERGOEDING
Par.1
a.
In geval van schade aan het motorrijtuig vergoedt Self Reliance uitsluitend de reparatiekosten;
b.
Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk voor en na het ontstaan van de
schade, is de vergoedingsplicht van Self Reliance beperkt tot het verschil tussen deze waarden;
c.
Bij verlies van het motorrijtuig vergoedt Self Reliance de waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Self Reliance vergoedt per
gebeurtenis ten hoogste het verzekerde bedrag vermeerderd met de waarde van de niet tot standaarduitrusting behorende verzekerde
accessoires.
Par. 2
Self Reliance stelt de schade vast en neemt ten aanzien van de aanspraak van de verzekerde op vergoeding
een beslissing zodra zij in het bezit is van de daarvoor vereiste gegevens; de verzekerde kan gedurende een maand, nadat Self Reliance hem haar beslissing
heeft medegedeeld, daartegen schriftelijk in verzet komen;
na verloop van deze termijn wordt de verzekerde geacht met die beslissing te hebben ingestemd en is deze onaantastbaar.
Par. 3
De verzekerde is verplicht op straffe van verval van de vordering, niet voorradige onderdelen binnen één jaar na de schade te claimen.
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RUBRIEK C
ONGEVALLEN INZITTENDEN
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Verzekerde
Een ieder die, daartoe gerechtigd is, op een daartoe bestemde zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt, inclusief de bestuurder.
Motorrijtuig
Het in het polisblad omschreven motorrijtuig.
Ongeval
Een plotseling, onverwacht en ongewild, van buiten op het lichaam van een verzekerde inwerkend geweld, dat rechtstreeks en uitsluitend oorzaak is van
objectief, medisch vast te stellen letsel, dat rechtstreeks het overlijden of de blijvende invaliditeit van de verzekerde tot gevolg heeft.
Blijvende invaliditeit
Het rechtstreekse en zonder medewerking van andere oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van enig deel, orgaan of zintuig van
het lichaam van verzekerde, als gevolg van het door een ongeval veroorzaakt letsel.
Artikel 1: VERZEKERDE ONGEVALLEN
De dekking heeft betrekking op een ongeval een verzekerde overkomen tijdens en ten gevolge van:
a.
b.
c.
d.

het verblijf in het motorrijtuig inclusief het in- en uitstappen;
het zich voor het bijvullen van brandstof ophouden bij een tankstation;
gedurende de rit – langs de weg – aan het motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn;
het verlenen van hulp aan slachtoffers van een ongeval.

Is het verzekerde motorrijtuig een motorrijwiel of scooter dan gelieve u bij lid a van dit artikel te lezen: “het zitten op het motorrijtuig inclusief het op- en
afstappen”.
Artikel 2: BESTAANDE INVALIDITEIT OF ZIEKELIJKE TOESTAND
Par. 1
Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- en/of geestesgesteldheid van verzekerde, dan
wordt voor het vaststellen van de uitkering uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben, indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn.
Par. 2
Het bepaalde in par.1 van dit artikel vindt geen toepassing, indien de bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams-en/of geestesgesteldheid van de
verzekerde het gevolg is van een eerder ongeval, waarvoor wij krachtens deze verzekering al een uitkering hebben verstrekt of nog moeten verstrekken.
Par. 3
Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, verleent Self Reliance hiervoor geen uitkering.
Par. 4
Indien al vóór het ongeval (functie-)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit naar
evenredigheid verlaagd.
Artikel 3: BEPERKING VAN DE UITKERING
Par. 1
Als op het moment van het ongeval het aantal verzekerden – dus bestuurder plus passagier(s) – groter is dan voor het motorrijtuig wettelijk is toegestaan, dan
worden de verzekerde bedragen verlaagd volgens de verhouding: aantal toegestane personen/aantal verzekerden gecumuleerd tot SRD 50.000,00
(vijftigduizend Surinaamse dollars).
Par. 2
Wanneer verzekerde ten tijde van een ongeval geen veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege verplicht is, worden de verzekerde bedragen
voor overlijden en blijvende invaliditeit verminderd met 25%. Is het verzekerde motorrijtuig een motorrijwiel of scooter dan gelieve u in plaats van
veiligheidsgordel als bedoeld in dit artikel te lezen: “bij wet vastgestelde deugdelijke valhelm op had”.
Artikel 4: BEGUNSTIGING
Par 1.
De begunstigden in de zin van deze verzekering zijn:
1.

2.

voor een uitkering op basis van de dekking voor overlijden:
a.
de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, de geregistreerde partner of degene met wie de verzekerde duurzaam samenleeft;
b.
bij ontbreken van de in sub a bedoelde personen de wettelijke erfgenamen van de verzekerde met uitzondering van de Republiek
Suriname.
Deze begunstigden dienen een verklaring van erfrecht te overleggen. Indien deze begunstigden ontbreken, vindt er geen uitkering plaats.
voor een uitkering op basis van blijvende invaliditeit de verzekerde zelf.
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Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE
In aanvulling op de verplichtingen vermeld in artikel 15 van de algemene voorwaarden zijn de verzekerden en de begunstigde eveneens verplicht:
a.

b.

c.

Self Reliance mede te delen van het overlijden van een verzekerde tenminste 48 uur vóór de begrafenis of crematie middels het overleggen van
een akte van overlijden en een medische verklaring over de vaststelling van de doodsoorzaak. Een obductie rapport te overleggen indien Self
Reliance het noodzakelijk acht
Self Reliance binnen drie maanden na het ongeval mede te delen van (te verwachten) blijvende invaliditeit van een verzekerde. Indien de aangifte
later wordt gedaan, bestaat alleen recht op uitkering indien onze belangen niet zijn geschaad en kan worden aangetoond dat de invaliditeit
uitsluitend het gevolg is van het ongeval. Ieder recht op uitkering vervalt wanneer de aangifte drie jaar na het ongeval wordt gedaan;
de verzekerde is bovendien verplicht:

d.

zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen om een spoedig
herstel te bevorderen onder meer door de voorschriften van de behandelende arts op te volgen;

- zich op kosten van Self Reliance door een door haar aangewezen arts te laten onderzoeken;
de verzekerde of begunstigde is bovendien verplicht zijn toestemming of medewerking te verlenen tot alle maatregelen die Self Reliance nodig
acht voor het vaststellen van de mate van invaliditeit en/of de doodsoorzaak.

Artikel 6: TIJDELIJK GEBRUIK ANDER MOTORRIJTUIG
Deze verzekering geldt ook voor een gelijksoortig vervangend motorrijtuig dat niet aan verzekerde of zijn/haar echtgeno(o)t(e) toebehoort, zolang het
verzekerde motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, onderhoud of wettelijk verplichte keuringen. Deze dekking blijft maximaal dertig
achtereenvolgende dagen van kracht. Deze dekking geldt niet als voor het vervangende motorrijtuig al een andere verzekering – al dan niet van oudere datum
– is gesloten. Voor het verzekerde motorrijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dekking van kracht.
Artikel 7: DEKKING BIJ OVERLIJDEN
Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval, keert Self Reliance het voor overlijden ten tijde van het ongeval verzekerde bedrag uit. Op deze uitkering
worden in mindering gebracht de bedragen die Self Reliance aan deze verzekerde voor hetzelfde ongeval heeft uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit als
bedoeld in artikel 8. Indien de uitkering wegens blijvende invaliditeit hoger is dan het voor overlijden verzekerde bedrag vindt geen terugvordering plaats.
Artikel 8: DEKKING BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT
Par. 1
Self Reliance stelt de aanwezigheid en de mate van de blijvende invaliditeit bij een verzekerde vast op basis van de rapportage van de door haar aangewezen
medische en (eventueel) andere deskundigen. De bepaling van het percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve maatstaven en wel zoveel mogelijk
in overeenstemming met de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.)
tenzij het percentage van blijvende invaliditeit terug te vinden is in de hieronder vermelde gliedertaxe.
Gliedertaxe
Hoofd:
beide ogen
een oog
het gehele gehoorvermogen
het gehoorvermogen van een oor
een oorschelp
het spraakvermogen
de reuk of smaak
de neus
een natuurlijk blijvend gebitselement
Inwendig orgaan:
de milt
een nier
een long

Ledematen:
beide armen
beide handen
beide benen
beide voeten
een arm of hand en een been of voet
arm in het schoudergewricht
arm in het ellebooggewricht
hand in polsgewricht
een duim
een wijsvinger
een middelvinger
één van de overige vingers
een been of voet
een grote teen
één van de andere tenen

100%
50%
60%
25%
5%
50%
10%
10%
1%

10%
20%
30%

100%
100%
100%
85%
100%
80%
75%
70%
25%
15%
12%
10%
70%
10%
5%

Par. 2
Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van één of meer van de in de gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of
organen, wordt het uitkeringspercentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde percentages vastgesteld.
Par. 3
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organen worden de percentages opgeteld tot een maximum van 100%.
Par. 4
Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meerdere ongevallen worden de percentages blijvende invaliditeit opgeteld tot een maximum van 100%.
Par. 5
Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde.
Par. 6
Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij dit
medisch aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel.
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Par. 7
Mocht verzekerde vóór het vaststellen van de blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan is Self Reliance geen uitkering
verschuldigd voor functionele invaliditeit.
Par. 8
De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra van een onveranderlijke toestand kan worden gesproken, doch in ieder geval twee jaar na de
datum van het ongeval.
De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische rapporten te verwachten definitieve graad van invaliditeit. Deze termijn van
twee jaar kan naar keuze van de verzekerde worden
verlengd tot drie jaar, wat de verzekerde uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de termijn van twee jaar schriftelijk aan ons dient te berichten.
Het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit vindt plaats in Suriname, ook al is een verzekerde na het ongeval naar het buitenland vertrokken. Een
verzekerde dient in dat geval op eigen kosten naar Suriname terug te komen voor het vaststellen van de definitieve mate van invaliditeit. Voldoet een
verzekerde hieraan niet, dan vervalt daarmee zijn recht op uitkering, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 9: BIJZONDERE UITSLUITINGEN
In aanvulling op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van de verzekering uitgesloten:
-

ongevallen bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
ongevallen ontstaan terwijl het verzekerde motorrijtuig werd gebruikt voor het trekken van een aanhangwagen die het wettelijk toegestane
gewicht overschrijdt.
een ongeval, ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens besluit van de overheid.
door een omstandigheid die verband houdt met handelingen, met uitzondering van verkeersovertredingen, van verzekerde die door de wet zijn
verboden.
ongevallen aan inzittenden van motorrijtuigen vallende onder belastingcategorie B.
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