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Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1. Bestuurder:
degene die, gezeten achter het stuur, het motorrijtuig
daadwerkelijk bestuurt.

1.2. Motorrijtuig:
het in het polisblad omschreven motorrijtuig.

1.3. Ongeval:
a. een plotseling, onverwacht van buiten op het
lichaam van verzekerde inwerkend geweld, waaruit
rechtstreeks in een ogenblik lichamelijk letsel
ontstaat, waarvan de aard en de plaats medisch zijn
vast te stellen;

b. acute vergiftiging tengevolge van het plotseling en
ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen,
vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging
door gebruik van geneesmiddelen, en anders dan
het binnenkrijgen van allergenen;

c. besmetting door ziektekiemen of een allergische
reactie, indien deze besmetting of reactie een
rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het
water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is
van het zich daarin begeven bij een poging tot
redding van mensen, dieren of zaken;

d. het ongewild en plotseling binnenkrijgen van
stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de
luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor
inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het
binnendringen van ziektekiemen of allergenen;

e. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek,
hitteberoerte;

f. uitputting, verhongering, verdorsting en
zonnebrand als gevolg van onvoorziene
omstandigheden;

g. wondinfectie of bloedvergiftiging door het
binnendringen van ziektekiemen in een door een
gedekt ongeval ontstaan letsel;

h. complicaties of verergering van het ongevalsletsel
als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of
van de door het ongeval noodzakelijk geworden
geneeskundige behandeling.
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1.4. Verzekerde:
iedere in-/opzittende, inclusief de bestuurder, van het
motorrijtuig, voor zover zij:

a. zich met toestemming van de verzekeringnemer
in/op het motorrijtuig (bij een bestel- en vrachtauto in
de cabine) bevinden;

b. bezig zijn in/uit of op/van het motorrijtuig te
stappen;

c. na te zijn uit/afgestapt:
- gedurende de rit langs de weg aan het motorrijtuig
een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam
zijn;
- zich ophouden bij een tankstation waar het
motorrijtuig wordt voorzien van brandstof.

Artikel 2. Dekkingsgebied

a. Indien door de maatschappij voor het motorrijtuig,
tenminste het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid
is verzekerd, is het dekkingsgebied zoals
omschreven bij het motorrijtuigrisico van toepassing.

b. Indien het motorrijtuigrisico niet bij de
maatschappij is verzekerd, dan is de dekking van
kracht voor gebeurtenissen in Europa, Aziatisch
Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Artikel 3. Uitsluitingen

De maatschappij is niet tot uitkering gehouden
indien:

a. het vorderingen betreft waarbij verzekeringnemer,
verzekerde of uitkeringsgerechtigde een verkeerde
voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware
opgave heeft gedaan;

b. het ongeval ontstaan is door of in verband met
opzet of met goedvinden van verzekeringnemer,
verzekerde of een andere bij de uitkering
belanghebbende;

c. het ongeval mogelijk is geworden door ziekte of
gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke of
geestelijke toestand van de verzekerde, tenzij die
omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval
waarvoor de maatschappij krachtens deze
verzekering een uitkering verschuldigd was of is;

d. het motorrijtuig gebruikt werd zonder toestemming
van de verzekeringnemer, of voor verhuur
(waaronder begrepen leasing) of personenvervoer
tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan

privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de
kosten), dan wel voor het plegen van misdrijven of
pogingen daartoe;
e. met het motorrijtuig werd deelgenomen aan:

e.1. snelheidswedstrijden of snelheidsproeven;

e.2. prestatieritten, die niet geheel binnen Nederland
gehouden werden;

f. het ongeval is veroorzaakt terwijl de bestuurder
van het motorrijtuig:

f.1. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren
een motorrijtuig te besturen;

f.2. geen houder is van een in Nederland geldig
rijbewijs voor de categorie waartoe het motorrijtuig
behoort, tenzij die bestuurder:
- heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen,
maar de rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel
- minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor
het rijvaardigheidsexamen maar het vereiste rijbewijs
nog niet werd uitgereikt;

g. het ongeval of de aanrijding mogelijk is geworden
doordat de verzekerde in hoedanigheid van
bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van de
gebeurtenis onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel (waaronder tevens medicijnen
wordt begrepen) verkeerde, dat hij geacht moet
worden niet in staat te zijn een motorrijtuig te
besturen dan wel dat hem dit door de wet of de
overheid van het betreffende land of autoriteit is
verboden;

h. het ongeval of de aanrijding mogelijk is geworden
doordat een verzekerde, niet zijnde de bestuurder
van het motorrijtuig, onder invloed verkeerde van
alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend of
opwekkend middel. Van het onder invloed zijn van
alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis,
in ieder geval sprake indien het bloedalcoholgehalte
ten tijde van de schade 0,5 promille of hoger was
dan wel indien het ademalcoholgehalte 235 ug/l of
hoger was;

i. het een ongeval betreft, waarvan het ontstaan op
enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of
de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke middelen, tenzij het gebruik
overeenkomstig het voorschrift van een arts
geschiedt en verzekerde zich aan de
gebruikersaanwijzingen heeft gehouden;

j. het een ongeval betreft tengevolge van een
waagstuk waarbij verzekerde zijn lichaam roekeloos
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in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk
redelijkerwijs noodzakelijk was voor een juiste
vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige
zelfverdediging of bij poging zichzelf, anderen, dieren
of zaken te redden;

k. er sprake is van ingewandsbreuk, spit (lumbago),
uitstulping van een tussenwervel (hernia nuclei
pulposi), krakende peesschede-ontsteking
(tendovaginitis crepitans) of spierverrekkingen;

l. het motorrijtuig door een burgerlijke of
(semi)militaire macht in beslag genomen of
gevorderd is;

m. het ongeval ontstaan is door of uit een gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en/of muiterij. Voor de betekenis
van de begrippen in deze uitsluiting gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij
de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´s
Gravenhage zijn gedeponeerd onder het nummer
136/1981;

n. het ongeval ontstaan is door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe de reactie is ontstaan.

o. de inzittenden ten tijde van het ongeval zich in de
laadruimte van het motorrijtuig bevonden.

De hiervoor onder a tot en met j genoemde
uitsluitingen gelden niet voor de
verzekerde/begunstigde die aantoont dat de daarin
bedoelde omstandigheden zich buiten weten of
tegen de wil van de verzekerde hebben voorgedaan
en dat hem ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 4. Recht op uitkering

4.1. Rubriek A: bij overlijden

4.1.1. In geval van overlijden van verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval
wordt het voor overlijden verzekerde bedrag
uitgekeerd.

4.1.2. Een verrichte uitkering wegens blijvende
invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in
mindering gebracht op de voor overlijden
verschuldigde uitkering.

4.2. Rubriek B: bij blijvende invaliditeit

4.2.1. In geval van blijvende invaliditeit van

verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van
een ongeval wordt de uitkering overeenkomstig het
vermelde in artikel 5 vastgesteld op een percentage
van het ten tijde van het ongeval voor blijvende
invaliditeit verzekerde bedrag.

4.2.2. Mocht de verzekerde voor de vaststelling van
het uitkeringspercentage zijn overleden anders dan
door het ongeval, dan blijft het recht op uitkering
bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de op grond van medische rapporten verwachte
definitieve graad van invaliditeit, indien verzekerde
niet zou zijn overleden.

Artikel 5. Vaststelling van de uitkering bij
blijvende invaliditeit

5.1. Wijze van vaststelling van de uitkering
De wijze waarop de uitkering bij blijvende invaliditeit
wordt vastgesteld is afhankelijk van het gegeven
welk lichaamsdeel of orgaan door het bij het ongeval
opgelopen letsel geheel of gedeeltelijk verloren is
gegaan of onbruikbaar is geworden.

5.2. Gevallen van blijvende invaliditeit met vaste
percentages
Bij volledig (functie-)verlies van de volgende
organen/lichaamsdelen wordt het daarnaast vermelde
percentage van de verzekerde som uitgekeerd:

het gezichtsvermogen van beide ogen: 100%
het gezichtsvermogen van één oog: 30%
doch indien de maatschappij krachtens deze
verzekering uitkering verleend heeft wegens verlies
van het gezichtsvermogen van het andere oog:70%
het gehoor van beide oren: 60%
het gehoor van één oor: 25%
doch indien de maatschappij krachtens deze
verzekering uitkering verleend heeft wegens gehele
doofheid aan het andere oor: 35%
een arm
(incl. onderarm, hand en vingers): 75%
een onderarm (incl. hand en vingers): 70%
een hand (incl. vingers): 60%
een duim: 25%
een wijsvinger: 15%
een middelvinger: 12%
een ringvinger: 10%
een pink: 10%
een been
(incl. onderbeen, voet en tenen): 70%
een onderbeen
(incl. voet en tenen): 60%
een voet (incl. tenen): 50%
een grote teen: 5%
een andere teen: 3%
de milt: 5%
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de smaak en de reuk samen: 10%
een nier: 10%

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijk
(functie-)verlies van een of meer van de hiervoor
genoemde lichaamsdelen of organen wordt een
evenredig deel uitgekeerd.

Bij volledig (functie-)verlies van meer dan één vinger
van een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij
verlies van de gehele hand.

5.3. Andere gevallen van blijvende invaliditeit
In gevallen die niet vallen onder 5.2 wordt uitgekeerd
het percentage van de verzekerde som dat gelijk is
aan de mate van blijvend (functie-)verlies die het
letsel voor het lichaam als geheel oplevert.
De bepaling van de mate van blijvend
(functie-)verlies geschiedt zoals aangegeven bij 5.4.

5.4. Maatstaven voor bepaling van het
percentage (functie-)verlies
De bepaling van het percentage (functie-)verlies
geschiedt door middel van een medisch onderzoek
in Nederland volgens objectieve maatstaven
(beroepsbezigheden buiten beschouwing latend) en
wel overeenkomstig de ten tijde van de vaststelling
van het (functie-)verlies laatste uitgave van de
´Guides to the Evaluation of Permanent Impairment´
van de American Medical Association (A.M.A.) en de
in aanvulling daarop bestaande door een vereniging
van medisch specialisten opgestelde Nederlandse
richtlijnen.

5.5. Invloed van kunst- en hulpmiddelen
Bij de bepaling van de mate van (functie-)verlies
wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig
geplaatste kunst- of hulpmiddelen, doch - indien
geplaatst- met inwendige kunst- of hulpmiddelen.

5.6. Verhoogde uitkeringspercentages
Bij een blijvende invaliditeit van meer dan 25% zal
het uitkeringspercentage als bedoeld in 5.2 en 5.3
worden verhoogd tot de in het volgende overzicht
vermelde percentages.

Invaliditeit Uitkering Invaliditeit Uitkering
in% in% in% in%
26 27 64 117
27 29 65 120
28 31 66 123
29 33 67 126
30 35 68 129
31 37 69 132
32 39 70 135
33 41 71 138
34 43 72 141
35 45 73 144

36 47 74 147
37 49 75 150
38 51 76 153
39 53 77 156
40 55 78 159
41 57 79 162
42 59 80 165
43 61 81 168
44 63 82 171
45 65 83 174
46 67 84 177
47 69 85 180
48 71 86 183
49 73 87 186
50 75 88 189
51 78 89 192
52 81 90 195
53 84 91 198
54 87 92 201
55 90 93 204
56 93 94 207
57 96 95 210
58 99 96 213
59 102 97 216
60 105 98 219
61 108 99 222
62 111 100 225
63 114

5.7. Maximumuitkering
Ter zake van één of meer ongevallen, een
verzekerde overkomen tijdens de duur van de
verzekering, zal de som van alle
uitkeringspercentages nimmer meer dan 225% zijn.

5.8. Termijn voor de vaststelling van de uitkering
bij blijvende invaliditeit
De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald
zodra van een stabiele toestand kan worden
gesproken, doch in ieder geval binnen 2 jaar na de
ongevalsdatum, tenzij tussen verzekeringnemer en
de maatschappij anders wordt overeengekomen.

5.9. Rentevergoeding

5.9.1. Indien één jaar nadat het ongeval heeft
plaatsgevonden de uitkering voor blijvende invaliditeit
nog niet is vastgesteld, vergoedt de maatschappij
over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf
de 366e dag na het ongeval. De rente zal gelijktijdig
met de uitkering worden voldaan.

5.9.2. Indien de in artikel 9.1.2 genoemde
meldingstermijn van 3 maanden is overschreden en
daardoor het uitkeringspercentage voor blijvende
invaliditeit later kan worden vastgesteld dan bij tijdige
melding het geval zou zijn geweest, wordt over de
periode waaruit de vertraging bestaat geen rente
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uitgekeerd.

Artikel 6. Beperking van de uitkeringen

a. Voor verzekerden die op het moment van het
ongeval 70 jaar en ouder zijn:
- zal de uitkering in geval van overlijden ten hoogste
EUR 2.500,- bedragen;
- zal in geval van blijvende invaliditeit in plaats van
een uitkering van kapitaal een levenslange rente
worden uitgekeerd die per jaar 6% van het bedoelde
kapitaal zal bedragen.

b. Voor verzekerden die op het moment van het
ongeval jonger zijn dan 16 jaar zal de uitkering in
geval van overlijden ten hoogste EUR 2.500,-
bedragen.

c. Worden met het motorrijtuig meer personen
vervoerd dan overeenstemt met het in het polisblad
vermelde aantal zitplaatsen, dan worden de per
zitplaats verzekerde sommen geacht in
evenredigheid te zijn verlaagd. Bevinden zich in dat
geval onder de in-/opzittenden echter personen voor
wie in verband met de onder 6.a genoemde
leeftijdgrenzen in geval van overlijden slechts
aanspraak kan worden gemaakt op een lagere dan
de verzekerde uitkering, dan zal de daardoor
vrijkomende som ten goede komen aan de
verzekerden voor wie - indien geen verlaging had
plaatsgevonden - aanspraak had bestaan op
uitkering op basis van de in het polisblad vermelde
som. In geen geval echter zal per in-/opzittende een
hogere basis voor de uitkering gelden dan de
verzekerde sommen zoals vermeld in het polisblad.

Artikel 7. Veiligheidsgordels/helmen

Indien de verzekerde op het moment van het
ongeval geen veiligheidsgordel of helm droeg, terwijl
het dragen daarvan wettelijk verplicht is, is het
bepaalde in artikel 5.6 inzake de verhoogde
uitkeringspercentages bij blijvende invaliditeit niet van
toepassing.

Artikel 8. Invloed van bestaande invaliditeit of
ziekelijke toestand

8.1. Vergroting van het ongeval
Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn
door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale
lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde, dan
wordt voor de vaststelling van de uitkeringen
uitgegaan van de gevolgen, die het ongeval gehad
zou hebben, indien verzekerde geheel valide en

gezond zou zijn geweest, tenzij deze
omstandigheden een gevolg zijn van een vroeger
ongeval, waarvoor de maatschappij reeds krachtens
deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog
zal moeten verstrekken. Het hier onder 8.1. bepaalde
laat het onder 8.2 bepaalde onverminderd van
kracht.

8.2. Bestaande ziekelijke toestand
Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door
een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de
maatschappij geen uitkering verleend.

8.3. Bestaande invaliditeit
Indien verzekerde reeds voor het ongeval gedeeltelijk
invalide was en er bestaat recht op uitkering volgens
artikel 5, wordt slechts een uitkering gegeven voor
het verschil tussen de mate van blijvend
(functie-)verlies/blijvende ongeschiktheid voor en na
het ongeval. In dit geval wordt de mate van blijvend
(functie-)verlies/blijvende ongeschiktheid van voor
het ongeval eveneens overeenkomstig artikel 5
vastgesteld.

Artikel 9. Verplichtingen bij een ongeval

9.1. Termijn van aanmelding

9.1.1. In geval van overlijden is verzekeringnemer of
begunstigde verplicht de maatschappij ten minste 48
uur voor de begrafenis of de crematie hiervan in
kennis te stellen.

9.1.2. In geval van blijvende invaliditeit is
verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden,
kennis te geven van een ongeval, waaruit een recht
op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen
ontstaan. Wordt de aanmelding later gedaan, dan
kan niettemin een recht op uitkering ontstaan, mits
wordt aangetoond dat de maatschappij bij tijdige
aanmelding tot uitkering verplicht zou zijn geweest.

9.2. Verplichting van begunstigde(n)
In geval van overlijden van verzekerde tengevolge
van een ongeval is/zijn de begunstigde(n) verplicht
desgevraagd zijn/hun medewerking te verlenen aan
alle maatregelen ter vaststelling van de
doodsoorzaak.

9.3. Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is verplicht:

a. zich direct onder geneeskundige behandeling te
stellen en daaronder te blijven, indien dit
redelijkerwijs is geboden;
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b. alles in het werk te stellen om zijn herstel te
bevorderen en ten minste de voorschriften van de
behandelend arts op te volgen;

c. zich op verzoek van de maatschappij te laten
onderzoeken door een door de maatschappij aan te
wijzen arts of zich voor onderzoek te laten opnemen
in een door de maatschappij aan te wijzen
ziekenhuis of andere medische inrichting; de hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de
maatschappij;

d. alle door de maatschappij nodig geoordeelde
gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan
de maatschappij of aan de door haar aangewezen
deskundigen en geen feiten of omstandigheden te
verzwijgen, die voor de vaststelling van het recht op
uitkering van belang kunnen zijn;

e. tijdig de maatschappij in kennis te stellen bij
vertrek naar het buitenland.

9.4. Verplichting van verzekeringnemer
Verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking
te verlenen bij het nakomen van de in 9.3 genoemde
verplichtingen door verzekerde.

9.5. Sanctiebepaling
De verzekering geeft geen dekking, indien
verzekerde of in geval van overlijden de
begunstigde(n) de in 9.1.1, 9.2 en 9.3 genoemde
verplichtingen niet is/zijn nagekomen.

9.6. Verjaringstermijn
Elk recht op uitkering met betrekking tot blijvende
invaliditeit verjaart, indien de aanmelding niet
plaatsvindt binnen 5 jaar na het ongeval, op grond
waarvan een beroep op de verzekering gedaan had
kunnen worden.

Artikel 10. Begunstiging

a. In geval van overlijden van verzekerde als gevolg
van een ongeval zal de uitkering geschieden aan
diens echtgeno(o)t(e) en bij ontbreken van deze aan
de erfgenamen van verzekerde.

b. In geval van blijvende invaliditeit geschiedt de
uitkering aan verzekeringnemer.

c. De Staat der Nederlanden kan nimmer als
begunstigde optreden.

Artikel 11. Tijdelijke vervanging motorrijtuig

Indien het motorrijtuig wegens reparatie- of

revisiedoeleinden tijdelijk vervangen wordt door een
naar type en prijsklasse gelijksoortig en niet aan een
verzekerde toebehorend motorrijtuig, wordt de
verzekering automatisch van kracht ten aanzien van
de in-/opzittenden van dit vervangende motorrijtuig
gedurende deze vervangingstermijn, mits het
ongevallenrisico ten aanzien van de in-/opzittenden
niet op een andere polis, al dan niet van oudere
datum, verzekerd is. Gedurende de
vervangingstermijn dat het ongevallenrisico gedekt is
onder een andere polis, vervalt de dekking ten
aanzien van het vervangende motorrijtuig.

Artikel 12. Duur en einde van de verzekering

Naast de in de Algemene voorwaarden of in de
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de
verzekering:

a. indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland
wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat
voeren;

b. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en er
tevens de feitelijke macht over verliezen.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn
verplicht de maatschappij van de in lid a en b
genoemde gevallen onmiddellijk kennis te geven.


