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MODULE ALGEMEEN

1   Definities
  In deze Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden Private Lease hebben de volgende begrippen zowel in 

enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

BW Burgerlijk Wetboek.

Dekkingsgebied Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte van toepassing is en de landen die niet tot dat gebied behoren, maar 
waarvoor dekking bestaat volgens de door verzekeraar afgegeven Internationaal 
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) als beschreven onder artikel 1 lid 5 
Richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972.

Ford Lease Axus Nederland B.V. handelend onder de naam Ford Lease.

Leaseovereenkomst De private lease-overeenkomst op basis waarvan Ford Lease een haar in eigendom 
toebehorend Voertuig tegen betaling van de Leaseprijs aan Lessee in gebruik geeft.

Lessee De natuurlijke persoon die met Ford Lease een Leaseovereenkomst sluit of heeft 
gesloten.

Ongeval Een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, van de weg of te water 
geraken waarbij een plotseling onverwacht van buitenaf, op het lichaam van de 
verzekerden inwerkend geweld wordt uitgeoefend en waaruit een medisch vast te 
stellen letsel of de dood, of schade aan zaken is ontstaan.

OVI Ongevallenverzekering inzittenden.

Schade aan zaken De beschadiging of vernietiging van zaken die worden vervoerd door het Voertuig.

Verzekeraar AXA Corporate Solutions Assurance (rue Jules Lefebvre 4 Parijs, Frankrijk), onder toezicht 
van de Autorité de Controle des Assurances et des Mutuelles (Parijs, Frankrijk), 
registratienummer R107497, of de verzekeraar met wie Ford Lease het Voertuig 
heeft verzekerd.
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Verzekerde Verzekerde(n) onder de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering zijn de:
·  Verzekeringnemer;
·  eigenaar, houder, gemachtigde bestuurder en de door het Voertuig vervoerde 
personen; 

·  Lessee; 
· Ford Lease; en
·  werkgever van de hierboven genoemde personen, voor zover de werkgever op 
grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk is voor de door zijn werknemer 
veroorzaakte schade, en de schade niet door een andere verzekering wordt 
gedekt.

Verzekerde(n) onder de modules OVI en de Verhaalsbijstand zijn de:
·  inzittende(n) van het Voertuig, de bestuurder daaronder begrepen, indien 
gerechtigd om van het Voertuig gebruik te maken.

Verzekering Betekent één of meer van de volgende verzekeringen:
·  WAM-verzekering
·  OVI
·  Verhaalsbijstand

Verzekeringnemer De partij die de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten.

Voertuig Het in de Leaseovereenkomst gespecificeerde object dat Ford Lease aan Lessee in 
gebruik geeft.

WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

2  Polisvoorwaarden per Verzekering
2.1   De polisvoorwaarden in deze Module Algemeen zijn van toepassing op alle Verzekeringen. In aanvulling op 

de polisvoorwaarden in deze Module Algemeen, zijn op iedere Verzekering ook specifieke polis voorwaarden 
van toepassing die zijn neergelegd in de volgende modules:

 a.  Module WAM-verzekering
 b.  Module OVI
 c.  Module Verhaalsbijstand
2.2  Bij tegenstrijdigheden tussen de polisvoorwaarden in de Module Algemeen en de polisvoorwaarden van 

een toepasselijke specifieke module, dan gelden de polisvoorwaarden van de toepasselijke specifieke module. 

3  Verzekeringsgebied
  Een Verzekering is uitsluitend van kracht binnen het Dekkingsgebied.
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4  Verplichtingen bij schade
4.1  Zodra een Verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor Verzekeraar tot een verplichting tot 

uitkering of het verlenen van rechtsbijstand kan leiden, is hij verplicht jegens de Verzekeraar om:
 a.  zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan Verzekeraar te melden;
 b.  zo spoedig mogelijk alle gegevens en informatie te verstrekken aan Verzekeraar;
 c.  desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht 

en omvang van de schade over te leggen aan Verzekeraar; en
 d.  zijn volle medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de belangen van 

Verzekeraar zou kunnen schaden.
4.2  In geval van lichamelijk letsel veroorzaakt door of met het Voertuig, joyriding met het Voertuig of diefstal of 

verduistering van het Voertuig of van onderdelen ervan dient de Verzekerde binnen 24 uur aangifte bij de 
politie te doen.

4.3  De door Verzekerde verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen (mede) 
dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

4.4  De Verzekerde is verplicht de schade te beperken.

5  Uitsluitingen
  Uitgesloten van dekking is schade:
 a.  die voortvloeit uit deelname met het Voertuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten 

en -wedstrijden;
 b.  veroorzaakt buiten de looptijd van deze verzekering, of wanneer de Verzekeraar zijn verplichting tot 

dekking rechtsgeldig heeft opgeschort;
 c.  van hen die zich na het sluiten van de Verzekering door diefstal of geweldpleging de macht over het 

Voertuig hebben verschaft en van hen die het Voertuig zonder geldige machtiging gebruiken;
 d.  toegebracht aan door het Voertuig vervoerde zaken;
 e.  veroorzaakt als gevolg van een gewapend conflict. Een gewapend conflict is elk geval waarin staten of 

andere georganiseerde partijen, of als de een de ander gebruikmakend van militaire machts middelen 
bestrijden. Onder gewapend conflict wordt ook verstaan het gewapende optreden van een 
Vredesmacht der Verenigde Naties;

 f.  veroorzaakt als gevolg van een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van 
eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;

 g.  veroorzaakt als gevolg van georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het 
openbaar gezag;

 h.  veroorzaakt als gevolg van min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende 
plaatsen zich voordoend binnen een staat;

 i.  veroorzaakt als gevolg van een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, 
gericht tegen het openbaar gezag;

 j.  veroorzaakt als gevolg van een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de 
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;

 k.  veroorzaakt als gevolg van terrorisme. Het ‘Clausuleblad Terrorisme bij de NHT’ en de samenvatting 
‘Protocol afwikkeling Claims’ zijn op de verzekeringsovereenkomst van toepassing;

 l.  veroorzaakt door een atoomkernreactie;
 m.  veroorzaakt door een aardbeving of andere natuurrampen;
 n.  veroorzaakt door bevingsschade, bijvoorbeeld door gaswinning;
 o.  ontstaan terwijl het Voertuig gebruikt is voor het vervoer van personen of zaken tegen betaling;
 p.  ontstaan terwijl het Voertuig gebruikt is als lesvoertuig;
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 q.  veroorzaakt door een persoon die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat die persoon geen geldig 
rijbewijs had, of omdat hem de rijbevoegdheid was ontzegd;

 r.  veroorzaakt door een persoon die het Voertuig had bestuurd en onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van het Voertuig door 
de wet of overheid is of zou zijn verboden;

 s.  veroorzaakt door een persoon die niet door Lessee is gemachtigd om gebruik te maken van het Voertuig; of
 t.  veroorzaakt door goedvinden van, opzet, bewuste roekeloosheid of een ernstige mate van schuld van 

Verzekerde.

6  Premie 
  De premie die Verzekeringnemer verschuldigd is voor een Verzekering, is verdisconteerd in de 

maandelijkse leaseprijs die geldt op grond van de Leaseovereenkomst. Ford Lease draagt zorg voor de 
uiteindelijke premiebetaling aan de Verzekeraar. 

7  Looptijd
7.1  De looptijd van de verzekeringen OVI en Verhaalsbijstand begint op het moment waarop Lessee het 

Voertuig in gebruik neemt of namens hem in gebruik genomen wordt. 
7.2  De looptijd verzekeringen OVI en Verhaalsbijstand eindigt tegelijk met het beëindigen van de 

Leaseovereenkomst. 
7.3  Schade ontstaan buiten de looptijd van een Verzekering is niet gedekt.

8  Wijziging verzekeringsvoorwaarden en/of premie 
8.1  Verzekeraar heeft het recht deze Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden Private Lease te wijzigen. De 

Verzekeraar meldt de wijziging en de ingangsdatum van de wijziging aan de Verzekeringnemer. De 
Verzekeringnemer wordt geacht te hebben ingestemd met de wijziging, tenzij hij binnen dertig dagen na 
ontvangst van de melding aan Verzekeraar het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de 
Verzekering op de gemelde ingangsdatum van de wijziging.

8.2  De Verzekeringnemer kan niet opzeggen vanwege wijziging van deze Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden 
Private Lease als:

 a.  de wijziging van de voorwaarden en/of de premie voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
 b.  de wijziging een uitbreiding van de dekking en/of verlaging van de premie inhoudt.

9  Klachten en KIFID
9.1  Klachten over de behandeling van een schadeclaim kunnen schriftelijk of per e-mail worden  

voorgelegd: AXA Corporate Solutions S.A., 4 Rue Jules Lefebrve, 75426 PARIS CEDEX 09, France  
of reclamations.clients@axa-cs.com. 

9.2  Heeft de Verzekeraar niet binnen 6 weken na indiening inhoudelijk gereageerd of heeft de Verzekeraar de 
klacht per brief afgewezen, dan kan de Verzekerde binnen 1 jaar na melding van de klacht of  
binnen 3 maanden na schriftelijke afwijzing een klacht tegen de Verzekeraar indienen bij het KIFID:  
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

10  Rechtskeuze en bevoegde rechter
10.1  Nederlands recht is van toepassing op deze Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden Private Lease.
10.2  De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd om geschillen tussen Verzekeraar en Verzekerden en 

Verzekeringnemer te beoordelen.
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MODULE WAM-VERZEKERING

1  Toepasselijkheid van deze module WAM
  De polisvoorwaarden in deze module zijn alleen van toepassing indien in de Leaseovereenkomst is 

overeengekomen dat Ford Lease voor het Voertuig een WAM-verzekering afsluit.

2  Omvang van de dekking 
2.1  Verzekerd is de aansprakelijkheid uit hoofde van de WAM of een daarmee gelijk te stellen buitenlandse wet.
2.2  Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van Verzekerde ter zake van schade veroorzaakt aan (zaken van) 

derden door een twee- of meerwielige aanhangwagen, caravan of boottrailer, zolang deze verbonden is 
met het Voertuig en wanneer de schade ontstaan is ten gevolge van het losraken door een breuk of enig 
ander defect van de koppeling of een onjuiste wijze van aansluiting en het gekoppelde object nog niet 
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.  
Voorwaarde voor dekking is dat:

 a.  het voor het Voertuig vastgestelde laadvermogen en het maximum aanhanggewicht, zoals bepaald op 
het kentekenbewijs van het Voertuig, niet is overschreden;

 b.  het totaal gewicht niet hoger is dan 3.500 kilogram; en 
 c.  de bestuurder beschikt over een voor de twee- of meerwielige aanhangwagen, caravan of boottrailer 

wettelijk voorgeschreven rijbewijs.
2.3  Verzekerd is de schade veroorzaakt door goederen die zich bevinden op het Voertuig of goederen op een 

aan het Voertuig gekoppelde twee- of meerwielige aanhangwagen, caravan of boottrailer, als de goederen 
daarvan afvallen of afgevallen zijn. 

2.4  Niet verzekerd is schade toegebracht aan de bestuurder en aan bezittingen van de bestuurder van het Voertuig.
2.5  Niet verzekerd is schade aan de lading die met het Voertuig vervoerd werd.
2.6  Niet verzekerd is schade aan het Voertuig en de daaraan gekoppelde twee- of meerwielige aanhangwagen, 

caravan of boottrailer.
2.7  Niet verzekerd is schade veroorzaakt door het laden of lossen van goederen.
2.8  Niet verzekerd is schade veroorzaakt door het Voertuig die zich meer dan zes maanden aaneengesloten 

buiten de Europese Unie bevindt.
2.9  Verzekeraar keert bij aansprakelijkheid uit hoofde van de WAM ten hoogste het bedrag uit dat op grond 

van artikel 22 WAM wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur. Wanneer tot de te betalen 
schadevergoeding periodieke uitkeringen behoren en de contante waarde hiervan, vermeerderd met 
eventuele andere schadevergoedingen, het verzekerde bedrag overschrijdt, dan wordt de hoogte of de 
duur van deze uitkeringen naar evenredigheid teruggebracht.

3  Verhaal op Verzekerde
  Indien de Verzekeraar aan een benadeelde schadevergoeding is verschuldigd op grond van de WAM of 

een daarmee gelijk te stellen buitenlandse wet, heeft de Verzekeraar het recht om de schadevergoeding en 
alle gemaakte kosten op de Verzekerde te verhalen:

 a.  Als Verzekerde aan de Verzekeraar al dan niet bewust onjuiste opgave doet over de verwezenlijking van 
het verzekerd risico en/of de hoogte van de schade.

 b.  Als Verzekerde van het Ongeval en/of de gebeurtenis waarbij het Voertuig is betrokken, niet onverwijld 
mededeling doet aan de Verzekeraar en/of de Verzekerde de Verzekeraar niet op eerste verzoek alle 
nodige inlichtingen en bescheiden verschaft en/of de Verzekerde een door Verzekeraar aangewezen 
deskundige niet in staat stelt de schade op te nemen respectievelijk te onderzoeken en/of Verzekerde 
de Verzekeraar niet de door haar verlangde medewerking verleent. 
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 c.  Als de Verzekerde op grond van de wet of deze Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden Private Lease 
geen recht op uitkering of op dekking heeft.

4  Verplichtingen Verzekerde bij aansprakelijkstelling/strafvervolging
4.1  De Verzekerde dient alle stukken, zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen betrekking hebbende op 

een civiele vordering dan wel strafvervolging alsmede alle andere stukken die hierop betrekking hebben, zo 
spoedig mogelijk aan de Verzekeraar door te zenden.

4.2  De Verzekerde die door de benadeelde in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van schade is 
verplicht de feitelijke leiding van het proces over te laten aan de Verzekeraar en de door deze aangewezen 
raadsman alle benodigde volmachten te verlenen. 

4.3  Uitsluitend de Verzekeraar is gerechtigd vorderingen van benadeelden in beginsel of in haar omvang te 
erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, ter zake 
voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan te gaan e.d. De Verzekerde is verplicht zich daarvan 
te onthouden. De ter zake door de Verzekeraar genomen beslissingen zijn bindend voor de Verzekerde(n). 

4.4  De Verzekeraar is gerechtigd de Verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld door zijn 
raadsman te doen bijstaan. De Verzekerde is verplicht hiertoe zijn medewerking te verlenen.

4.5  De Verzekerde dient schade te beperken.
4.6  De Verzekeraar is niet verplicht uit te keren als de Verzekerde nalaat om een van de in dit artikel 

opgesomde verplichtingen na te komen. 

5  Buitenlandrisico 
  Indien de Verzekeraar voor het Voertuig een Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) 

heeft afgegeven, zijn gedurende het in dat bewijs benoemde tijdvak en in het land waarvoor het bewijs is 
afgegeven, tevens de wettelijke bepalingen van dat land betreffende verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering op deze WAM-verzekering van toepassing.
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MODULE ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

1 Toepasselijkheid van deze module
  De polisvoorwaarden in deze module zijn alleen van toepassing indien in de Leaseovereenkomst is 

overeengekomen dat Ford Lease voor het Voertuig een OVI afsluit.

2 Omvang van de dekking
2.1  De Verzekeraar betaalt een uitkering als een Verzekerde door een gedekt Ongeval met een Voertuig 

blijvend invalide raakt of overlijdt. 
2.2  De Verzekeraar betaalt een uitkering als de Verzekerde een Ongeval overkomt terwijl hij/zij:
 a. met het Voertuig deelneemt aan het verkeer;
 b. in of uit het Voertuig stapt;
 c. in of bij het Voertuig is in geval van pech onderweg;
 d. het Voertuig in- of uitlaadt;
 e. brandstof voor het Voertuig tankt; of
 f. in of bij het Voertuig is tijdens een korte stop onderweg.
2.3  De Verzekeraar betaalt alleen als het Ongeval aan alle volgende voorwaarden voldoet:
 a. het Ongeval is een onzeker evenement;
 b. het Ongeval heeft plaatsgevonden binnen het Dekkingsgebied; en
 c. het Voertuig staat gewoonlijk in Nederland.
2.4  De uitkering bedraagt per zitplaats maximaal het verzekerde bedrag. Tenzij anders overeengekomen in de 

Leaseovereenkomst, bedraagt het verzekerde bedag voor blijvende invaliditeit € 9.000,- en voor overlijden 
€ 4.500,-. Als er meer personen in het Voertuig aanwezig waren dan wettelijk toegestaan, dan ontvangen 
de inzittenden allemaal een lagere uitkering berekend op basis van de verhouding van het toegestane 
aantal inzittenden tot het werkelijke aantal. 

2.5 Niet verzekerd is schade veroorzaakt door zelfdoding en zelfverminking of een poging daartoe.

3 Verplichtingen Verzekerde na een Ongeval
3.1  Een Verzekerde dient veertien (14) dagen na het Ongeval kenbaar te maken aan Verzekeraar dat 

Verzekerde een claim indient bij de Verzekeraar.
3.2  Overlijdt een Verzekerde dan dient de Lessee of een andere Verzekerde binnen veertien (14) dagen de 

Verzekeraar op de hoogte te stellen van het overlijden.
3.3  Een Verzekerde dient schade te beperken, bijvoorbeeld door het zo spoedig mogelijk inschakelen van 

geneeskundige hulp.
3.4  De Verzekeraar is niet verplicht uit te keren als de Verzekerde nalaat om een van de in dit artikel 

opgesomde verplichtingen na te komen. 

4 Vaststelling schade bij blijvende invaliditeit
4.1  De Verzekeraar heeft het recht om een medisch adviseur in te schakelen om de aard en omvang van het 

letsel te bepalen.
4.2  Bij lichamelijk letsel als gevolg van een Ongeval bepaalt de Verzekeraar aan de hand van advies van een 

Nederlands medisch adviseur of het lichaamsdeel of orgaan is beschadigd en of de Verzekerde het 
lichaamsdeel of orgaan (gedeeltelijk) kan gebruiken. De Verzekeraar hanteert de in Nederland gehanteerde 
normen op het moment van een medische eindtoestand van de Verzekerde. 



Ford Lease Verzekeringsvoorwaarden Private Lease | versie 2019-01 8 van 11

4.3  De Verzekeraar bepaalt de blijvende invaliditeit, zodra duidelijk is dat de medische situatie van de 
Verzekerde als gevolg van het Ongeval niet meer verandert. Is bij de Verzekerde twee jaren na het Ongeval 
nog geen medische eindtoestand bereikt, dan neemt de Verzekeraar na overleg met de medisch adviseur 
een beslissing, rekening houdend met de dan geldende situatie en de redelijke verwachtingen over het 
functieverlies en de blijvende invaliditeit.

4.4  Bij volledig functieverlies van een lichaamsdeel of orgaan betaalt de Verzekeraar een percentage van het 
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit volgens de onderstaande tabel.

 Volledig functieverlies van Percentage van het verzekerde bedrag
 Beide ogen 100%
 Eén oog (het andere oog is niet beschadigd) 30%
 Eén oog (het andere oog was al blind) 70%
 Beide oren 50%
 Eén oor (het andere oor is niet beschadigd) 20%
 Eén oor (het andere oor was al doof) 35%
 Arm tot aan het schoudergewricht 75%
 Onderarm 60%
 Hand  60%
 Duim 25%
 Wijsvinger 15%
 Middelvinger 12%
 Ringvinger 10%
 Pink  10%
 Een been tot het heupgewricht 70%
 Onderbeen  50%
 Voet 50%
 Grote teen 8%
 Andere teen 8%
 Milt 4%
 Nier 25%
 Psychische en nerveuze storingen 15%
 Algehele ongeneeslijke geestesstoornis (alle arbeid uitsluitend) 100%
 Verlies van geur 5%
 Verlies van smaak 5%

4.5  Bij functieverlies van een lichaamsdeel of orgaan, dat niet in bovenstaande tabel staat, bepaalt de 
Verzekeraar aan de hand van advies van de medisch adviseur het percentage functieverlies ten opzichte 
van het hele lichaam. De Verzekeraar vermenigvuldigt dit percentage met het verzekerd bedrag voor 
blijvende invaliditeit.

4.6  Bij gedeeltelijk functieverlies van een lichaamsdeel of orgaan bepaalt de Verzekeraar aan de hand van het 
advies van de medisch adviseur een percentage aan functieverlies. De Verzekeraar vermenigvuldigt het 
percentage functieverlies met het bedrag dat zou gelden als de Verzekerde het lichaamsdeel of orgaan 
helemaal niet zou kunnen gebruiken.

4.7  De Verzekeraar hanteert Nederlandse maatstaven en begrippen. Functieverlies wordt bepaald aan de hand 
van de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American 
Medical Association (AMA), eventueel aangevuld met richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen.
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5 Vaststelling schade bij overlijden
5.1  De Verzekeraar vergoedt bij overlijden veroorzaakt door een Ongeval het verzekerde bedrag voor de 

betreffende zitplaats. De Verzekeraar trekt het bedrag dat al is uitgekeerd vanwege blijvende invaliditeit 
veroorzaakt door hetzelfde Ongeval af van het verzekerde bedrag. Voor Verzekerden jonger dan 16 jaar of 
ouder dan 70 jaar wordt bij overlijden maximaal € 2.500,- per persoon uitgekeerd.

5.2  De Verzekeraar betaalt een uitkering op basis van blijvende invaliditeit in plaats van een uitkering als 
bedoeld in artikel 5.1 van deze Module, als er geen rechtstreekse relatie is tussen dit overlijden en het 
Ongeval. Deze uitkering is gebaseerd op een percentage van het verzekerde bedrag voor blijvende 
invaliditeit aan de hand van een advies van de medisch adviseur op basis van de verwachtingen van de 
blijvende invaliditeit voor overlijden. Die verwachtingen worden ontleend aan de medische rapporten die 
voor het overlijden zijn opgemaakt.

6 Korting bij niet dragen gordel
  De Verzekeraar vermindert de uitkering met 25% als de Verzekerde tijdens het Ongeval geen wettelijk 

voorgeschreven veiligheidsgordels of andere beveiligingsmiddelen droeg.

7 Kosten geneeskundige behandeling
7.1  De Verzekeraar vergoedt geneeskundige behandelingskosten alleen als de kosten niet gedekt zijn door een 

andere verzekeringsovereenkomst. De Verzekeraar vergoedt niet meer behandelingskosten dan het 
verzekerde bedrag. De Verzekeraar vergoedt geneeskundig behandelingskosten voor zover deze kosten 
binnen twee jaar na het Ongeval gemaakt zijn.

7.2  Onder kosten van geneeskundige behandeling worden verstaan: honoraria van artsen en tandartsen, 
ziekenhuis- en operatiekosten; kosten van door de behandelende arts voorgeschreven particuliere 
betaalde verpleging; kosten van massage, genees- en verbandmiddelen; kosten van ambulancevervoer; 
kosten van door het Ongeval noodzakelijk geworden prothesen, invalidenwagen en blindengeleidehond, 
alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot van Verzekerde naar diens laatste woonplaats 
in Nederland, indien hij buiten Nederland ten gevolge van een Ongeval is overleden. Bij tandheelkundige 
hulp wordt niet meer vergoed dan € 100,- per element.

8 Betaling uitkering
8.1  De Verzekeraar betaalt de uitkering in een keer aan de Verzekerde.
8.2  De Verzekeraar betaalt de uitkering wegens overlijden van de Verzekerde aan diens echtgenoot of 

geregistreerde partner. Bij ontbreken van een echtgenoot of geregistreerd partner betaalt de Verzekeraar 
de uitkering aan degenen die volgens het testament of de wet de erfgenamen van de Verzekerde zijn. De 
Verzekeraar kan de uitkering bevrijdend aan de executeur-testamentair of de vereffenaar betalen.

8.3  Als bij een Ongeval blijkt dat het aantal inzittenden het opgegeven aantal verzekerde zitplaatsen overtreft, 
wordt de uitkering verdeeld naar verhouding van het aantal opgegeven zitplaatsen tot het aantal werkelijke 
inzittenden. Als inzittenden overlijden en in verband met hun leeftijd, slechts aanspraak maken op lagere 
uitkering dan het verzekerde bedrag, zal de daarvoor vrijkomende som ten goede komen aan de 
Verzekerden voor wie, indien geen verlaging had plaatsgevonden, aanspraak had bestaan op uitkering op 
basis van het in de polis genoemde bedrag bij overlijden.

8.4  In geen geval zal er per zitplaats meer worden uitgekeerd dan het maximaal per zitplaats verzekerde bedrag.
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MODULE VERHAALSBIJSTAND

1 Toepasselijkheid van deze module
  De polisvoorwaarden in deze module zijn alleen van toepassing indien in de Leaseovereenkomst is 

overeengekomen dat Ford Lease voor het Voertuig een Verhaalsbijstand-verzekering afsluit. 

2 Omvang van de dekking
  De verzekering dekt de juridische kosten van verhaal van schade van de Verzekerde(n) op de 

aansprakelijke persoon/personen indien en voor zover:
 a. de schade is veroorzaakt door een ongeval met het verzekerd Voertuig;
 b. het Ongeval plaatsvindt tijdens de looptijd van deze Module;
 c. het Ongeval een onzeker evenement is;
 d. het Ongeval heeft plaatsgevonden binnen het Dekkingsgebied;
 e. het Voertuig gewoonlijk in Nederland staat; en
 f. de kosten het bedrag van € 15.000,- niet te boven gaat. 

3 Verhaalsbijstand/redelijke kans
3.1  De Verzekeraar verleent verhaalsbijstand als de Verzekeraar een redelijke kans op succes aanwezig acht bij 

de behandeling van de door de verzekerde gemelde zaak.
3.2  Acht de Verzekeraar geen redelijke kans op succes aanwezig, dan heeft de Verzekerde het recht eenmalig 

op kosten van de Verzekeraar advies over de redelijke kans op succes in te winnen bij een in overleg met 
de Verzekeraar aan te wijzen advocaat of andere deskundige. Luidt het ingewonnen advies ten gunste van 
de Verzekerde, dan zal de Verzekeraar alsnog verhaalsbijstand verlenen. Bevestigt de deskundige het 
oordeel van de Verzekeraar, dan is de Verzekeraar niet tot (verdere) verhaalsbijstand verplicht. Als de 
Verzekerde in dat geval besluit naar eigen inzicht door te gaan met de behandeling van de zaak zal de 
Verzekeraar de daarbij gemaakte kosten alsnog achteraf vergoeden mits en voor zover de door Verzekerde 
ingestelde actie het beoogde succes heeft gehad en de Verzekerde binnen een jaar na de beslissing van 
de deskundige zijn verhaal is begonnen.

4 Inschakeling advocaat of andere deskundigen
  De behandeling van de zaak geschiedt door deskundigen van de Verzekeraar. De Verzekeraar kan namens 

de Verzekerde opdracht geven aan een advocaat, een schade-expert of andere deskundigen. Als de 
behandeling van een zaak aan een advocaat wordt toevertrouwd, dan heeft Verzekerde het recht deze zelf 
te kiezen. De Verzekeraar is niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de 
keuze van een advocaat of diens behandeling van de zaak.

5 Vergoeding van kosten
 De Verzekeraar vergoedt:
 a. de kosten van een advocaat en van de in diens opdracht genomen maatregelen;
 b. de kosten van de in overleg met de Verzekeraar geraadpleegde deskundigen;
 c. de kosten van de door de advocaat opgeroepen getuigen en deskundigen;
 d.  de proceskosten van de Verzekerde en van de tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk 

rechterlijk vonnis ten laste van de verzekerde komen;
 e.  de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de Verzekerde, indien zijn verschijnen voor een 

buitenlandse rechter bevolen of naar het oordeel van de advocaat dringend gewenst is; en
 f.  de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis binnen 5 jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden.
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6 Belangenconflict
  Bij een verhaalsactie tussen twee Verzekerden onderling geldt het volgende:
 a.  bij betrokkenheid van Lessee en een medeverzekerde heeft uitsluitend de Lessee recht op 

verhaalsbijstand;
 b.  bij betrokkenheid van twee medeverzekerden heeft uitsluitend een door de Lessee aangewezen 

verzekerde recht op verhaalsbijstand.
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