
In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten en 
de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke 
dekking(en) voor verzekerde van toepassing is/zijn staat op het 
polisblad vermeld. Het onderdeel algemeen heeft betrekking op 
alle dekkingen.
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  ALGEMEEN

Art. 1 Begripsomschrijvingen
 1. verzekerde
  ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe bestemde 

zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt;
 2. motorrijtuig
  het op het polisblad omschreven motorrijtuig;
 3. 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 over-
lijden of de blijvende invaliditeit van de verzekerde tot 
gevolg heeft.

 4. blijvende invaliditeit
  het rechtstreekse en zonder medewerking van andere 

oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of func-
tieverlies van enig deel, orgaan of zintuig van het lichaam 
van verzekerde, als gevolg van het door een ongeval ver-
oorzaakt letsel;

 5. geneeskundige kosten
  de kosten van geneeskundige behandeling die recht-

streeks en zonder medewerking van andere oorzaken als 
gevolg van het door een ongeval veroorzaakt letsel zijn 
ontstaan.

Art. 2 Geldigheidsgebied
  Deze dekking is van kracht in de landen waarvoor het 

door ons voor het motorrijtuig afgegeven Internationaal 
Verzekeringsbewijs (zgn. groene kaart) geldig is alsmede 
in de overige Europese landen.

Art. 3 Met ongeval gelijkgestelde letsel
  Als ongeval worden mede aangemerkt de volgende, in 

betrekkelijk korte tijd ontstane letsel:
 1. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonne-

steek, blikseminslag en een andere elektrische ontlading;
 2. het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of 

vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel wordt 
toegebracht;

 3. acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekte-
verwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen, 
genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwek-
kende middelen, tenzij op medisch voorschrift gebruikt in 
verband met het ongeval;

 4. besmetting ten gevolge van een onvrijwillige val in enige 
vaste of vloeibare stof;

 5. wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten ont-
staan door het binnendringen van ziekteverwekkers ten 
gevolge van een door het ongeval ontstaan letsel;

 6. zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als 
gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals door 
instorting, natuurramp, watersnood, schipbreuk, insneeu-
wing, invriezing en aardbeving;

 7. verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van 
spieren, banden en pezen als gevolg van een eigen plot-
selinge krachtsinspanning;

 8. complicaties en verergeringen als gevolg van verleende 
eerste hulp bij een ongeval of van (para)medische behan-
deling van door een ongeval veroorzaakt letsel;

Art. 4 Welke ongevallen zijn verzekerd?
  De dekking heeft betrekking op een ongeval een verze-

kerde overkomen tijdens en ten gevolge van:
 1. het verblijf in het motorrijtuig inclusief het in- en uitstap-

pen;
 2. het zich voor het bijvullen van brandstof ophouden bij 

een tankstation;
 3. gedurende de rit – langs de weg – aan het motorrijtuig 

een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn;
 4. het verlenen van hulp aan slachtoffers van een ongeval. 

Is het verzekerde motorrijtuig een motorrijwiel of  
scooter dan gelieve u bij artikel 4 lid 1 te lezen: “het zit-
ten op het motorrijtuig inclusief het op- en afstappen.”

Art. 5 Wat is uitgesloten?
  In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voor-

waarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verze-
kering uitgesloten:

A  Misdrijven
  ongevallen bij het door verzekerde plegen van of deelne-

men aan een misdrijf of poging daartoe;
B  Waagstuk
  ongevallen die zijn ontstaan als gevolg van een waagstuk 

waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in 
gevaar heeft gebracht. Deze uitsluiting geldt niet als dit 
waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige 
zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren 
of goederen te redden;

C  Wedstrijden
  ongevallen die zijn ontstaan tijdens het oefenen voor en 

deelnemen aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij 
het gaat om puzzelritten:

 -  waarvoor de overheid toestemming heeft verleend;
 -  die niet langer dan 24 uur duren en
 -  waarbij het snelheidselement voor enig deel van het tra-

ject geen factor is bij de rangschikking in het eindklasse-
ment.

D  Ander gebruik verzekerd motorrijtuig
  ongevallen ontstaan terwijl het verzekerde motorrijtuig 

werd gebruikt:
 1. voor verhuur; 
 2. voor vervoer tegen betaling, met uitzondering van car-

pooling;
 3. of voor andere doeleinden dan aan ons zijn opgegeven 

dan wel door de wet zijn toegestaan;
 4. het trekken van een aanhangwagen die het wettelijk toe-

gestane gewicht overschrijdt;
 5. deelname aan behendigheidsproeven en slipcursussen.
E  Onbevoegd besturen motorrijtuig
  een ongeval ontstaan, terwijl de bestuurder van het 

motorrijtuig:
 1. niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van 

het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs; 
 2. niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van 

de wet of op grond van een gerechtelijke uitspraak.
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F  Alcohol en drugs
  een ongeval ontstaan, terwijl de bestuurder van het 

motorrijtuig:
 1. onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of 

enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij 
geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig 
naar behoren te besturen;

 2. het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alco-
holhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed 
hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol per 
milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van zijn adem 
hoger blijkt te zijn geweest dan 220 microgram alcohol 
per liter uitgeademde lucht; 

 3. bij verdenking van het rijden onder invloed van alcohol-
houdende drank een ademtest, urine of bloedproef wei-
gert;

G  Geen eigendom
  een ongeval ontstaan terwijl uit het kentekenregister van 

de RDW blijkt, dat op het moment van de schadegebeur-
tenis noch u, noch uw echtgeno(o)t(e) of partner, noch 
een inwonend gezinslid was ingeschreven als eigenaar 
c.q. houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij anders 
overeengekomen blijkens aantekening op de polisblad.

H  Beslag op motorrijtuig
  een ongeval, ontstaan gedurende de tijd dat het motor-

rijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens 
besluit van een overheid.

  De uitsluitingen vermeld in artikel 11 lid A van de alge-
mene voorwaarden en in lid A t/m lid E van dit artikel 
gelden niet voor de verzekerde, die aantoont dat de 
daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake 
van deze omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt 
treft.

Art. 6 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toe-
stand

A   Bestaande toestand
  Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door 

ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaam- of gees-
tesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor het vast-
stellen van de uitkering uitgegaan van de gevolgen die 
het ongeval gehad zou hebben, indien verzekerde geheel 
valide en gezond zou zijn.

B  Eerder ongeval
  Het bepaalde in lid A vindt geen toepassing, indien de 

bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaam- 
of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is 
van een eerder ongeval, waarvoor wij krachtens deze ver-
zekering al een uitkering hebben verstrekt of nog moeten 
verstrekken. 

C  Verergering
  Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een 

ongeval is verergerd, verlenen wij hiervoor geen uitkering.
D  Evenredigheid
  Indien al vóór het ongeval (functie-)verlies van het betrok-

ken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de uitkering 
voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd.

Art. 7 Beperking van de uitkering
A  Meer verzekerden dan zitplaatsen
  Als op het moment van het ongeval het aantal verzeker-

den – 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.

B  Leeftijdsbeperking
 1. Wanneer de verzekerde ten tijde van het ongeval jonger 

is dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar dan bedraagt de uit-
kering bij overlijden maximaal € 4.500,-.

 2. Wanneer de verzekerde ten tijde van het ongeval ouder is 
dan 70 jaar wordt het verzekerde bedrag voor blijvende 
invaliditeit verminderd met 50%, waarbij het aldus verze-
kerde bedrag nimmer meer zal bedragen dan € 11.500,-.

C  Niet dragen van de autogordel
  Wanneer verzekerde ten tijde van een ongeval geen 

veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege 
verplicht was, worden de verzekerde bedragen voor over-
lijden en blijvende invaliditeit verminderd met 25%.

Art. 8 Begunstiging
   De begunstigden in de zin van deze verzekering zijn:
 1.  voor een uitkering op basis van de dekking voor overlij-

den:

 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 wet-

telijke erfgenamen van de verzekerde met uitzondering 
van de Staat der Nederlanden;

 c. indien alle genoemde begunstigden ontbreken vindt er 
geen uitkering plaats.

 2. voor een uitkering op basis van blijvende invaliditeit en 
de kosten van geneeskundige behandeling de verzekerde 
zelf.

Art. 9 Wat moet er na een ongeval gebeuren?
  In aanvulling op de verplichtingen vermeld in artikel 3 

van de algemene voorwaarden zijn de verzekerden en de 
begunstigde eveneens verplicht: 

 1. aan ons mededeling te doen van het overlijden van een 
verzekerde ten minste 48 uur voor de begrafenis of cre-
matie;

 2. aan ons binnen drie maanden na het ongeval medede-
ling te doen 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.

 3. verzekerde is bovendien verplicht:
 a. 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 behandelend arts op te vol-
gen;

 b. zich op onze kosten door een door ons aangewezen arts 
te laten onderzoeken.

 4. verzekerde of begunstigde is bovendien verplicht zijn 
toestemming of medewerking te verlenen tot alle maat-
regelen die wij nodig achten voor het vaststellen van de 
mate van invaliditeit en/of de doodsoorzaak.

Art. 10 Tijdelijk gebruik ander motorrijtuig
  Deze verzekering geldt ook voor een gelijksoortig vervan- 

gend motorrijtuig dat niet aan u of uw echtgeno(o)t(e) 
toebehoort, zolang het verzekerde motorrijtuig niet 
beschikbaar is wegens reparatie, onderhoud of wettelijk 
verplichte keuringen. Deze dekking blijft voor maximaal  
dertig achtereenvolgende dagen. Deze dekking geldt niet 
als voor het vervangende motorrijtuig al een andere ver-
zekering – al dan niet van oudere datum – is gesloten. 
Voor het verzekerde motorrijtuig blijft tijdens deze peri-
ode de bestaande dekking van kracht.

DEKKINGEN

Art. 11 Dekking bij overlijden
  Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval, keren 

wij het voor overlijden ten tijde van het ongeval verze-
kerde bedrag uit. Op deze uitkering worden in mindering 
gebracht de bedragen die wij aan deze verzekerde voor 
hetzelfde ongeval hebben uitgekeerd wegens blijvende 
invaliditeit (artikel 12). Indien de uitkering wegens blijven-
de invaliditeit hoger is dan het voor overlijden verzekerde 
bedrag vindt geen terugvordering plaats. 

Art. 12 Dekking bij blijvende invaliditeit
A  Vaststellen van de blijvende invaliditeit 
  Wij stellen de aanwezigheid en de mate van de blijvende 

invaliditeit bij een verzekerde vast op basis van de rap-
portage van door ons aangewezen medische en (even-
tueel) andere deskundigen. De bepaling van het percen-
tage functieverlies geschiedt volgens objectieve maatsta-
ven en wel zoveel mogelijk in overeenstemming de laatste 
uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent 
Impairment’ van de American Medical Association 
(A.M.A.) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging, tenzij het percentage van blijvende invaliditeit 
terug te vinden is in de hieronder in lid B vermelde glie-
dertaxe.



B  Gliedertaxe

Hoofd:
beide ogen 100
een oog 50
het gehele gehoorvermogen 60
het gehoorvermogen van een oor 25
een oorschelp 5
het spraakvermogen 50
de reuk of smaak 10
de neus 10
een natuurlijk blijvend gebitselement 1

Inwendig orgaan:
de milt 10
een nier 20
een long 30

Ledematen:
beide armen 100
beide handen 100
beide benen 100
beide voeten 85
een arm of hand en een been of voet 100
arm in het schoudergewricht 80
arm in het ellebooggewricht 75
hand in polsgewricht 70
een duim 25
een wijsvinger 15
een middelvinger 12
één van de overige vingers 10
een been of voet 70
een grote teen 10
één van de andere tenen 5

C  Gedeeltelijk (functie-)verlies
  Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeel-

telijke onbruikbaarheid van één of meer van de in de glie-
dertaxe genoemde lichaamsdelen of organen, wordt het 
uitkeringspercentage naar evenredigheid met de hiervoor 
vermelde percentages vastgesteld.

D  Meerdere lichaamsdelen
  Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere 

lichaamsdelen of organen worden de percentages opge-
teld tot een maximum van 100%.

E  Maximumuitkering
  Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meerdere 

ongevallen worden de percentages blijvende invaliditeit 
opgeteld tot een maximum van 100%.

F  Beroep verzekerde
  Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt geen 

rekening gehouden met het beroep van verzekerde.
G  Psychische reactie op een ongeval
   Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit 

wordt geen rekening gehouden met psychische aandoe-
ningen, van welke aard ook, tenzij dit medisch aantoon-
baar het rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval 
ontstaan hersenletsel.

H   Eerder overlijden tengevolge van een ongeval
  Mocht verzekerde voor het vaststellen van de invaliditeit 

als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan zijn wij 
geen uitkering verschuldigd voor functionele invaliditeit. 

I  Moment van vaststellen blijvende invaliditeit
  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 onge-
val. De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens 
de op grond van medische rapporten te verwachten defi-
nitieve graad van invaliditeit. Deze termijn van twee jaar 
kan naar keuze van de verzekerde worden verlengd tot 
drie jaar, wat verzekerde uiterlijk 30 dagen voor het ver-
strijken van de termijn van twee jaar schriftelijk aan ons 
dient te berichten.

J  Wettelijke rente
  Indien binnen één jaar na de datum van het ongeval nog 

geen blijvende invaliditeit is vastgesteld vergoeden wij 
de wettelijke rente over de uitkering verminderd met de 
eventuele voorschotuitkeringen. Deze rente wordt bere-
kend vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval. 
Wij keren de rente gelijktijdig met de uitkering wegens 
blijvende invaliditeit uit. Geen recht op wettelijke rente 
bestaat indien verzekerde kiest voor verlenging van de 
termijn omschreven in lid I gerekend vanaf de 731e dag 
na het ongeval.

K  Verhoging uitkeringspercentage
  Het vastgestelde uitkeringspercentage wordt verhoogd 

indien de blijvende invaliditeitsgraad 31% of meer 
bedraagt. In de hiernavolgende tabel zijn de verhoogde 
uitkeringspercentages weergegeven.

Blijvende invaliditeitsgraad: Uitkeringspercentage:
 31 t/m  35% 35%
 36 t/m  40% 45%
 41 t/m  45% 55%
 46 t/m  50% 65%
 51 t/m  55% 75%
 56 t/m  60% 90%
 61 t/m  65% 105%
 66 t/m  70% 120%
 71 t/m  75% 135%
 76 t/m  80% 150%
 81 t/m  85% 165%
 86 t/m  90% 180%
 91 t/m  95% 195%
 96 t/m  100% 210%

L  Land van keuring
  Het vaststellen van de mate van invaliditeit vindt plaats 

in Nederland, ook al is een verzekerde na het ongeval 
naar het buitenland vertrokken, of bevond deze zich ten 
tijde van het ongeval al in het buitenland. Een verzekerde 
dient in dat geval op eigen kosten naar Nederland (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.

Art. 13 Dekking geneeskundige kosten
A  Welke geneeskundige kosten
  Indien verzekerde zich wegens een ongeval onder  

medische behandeling moet stellen komen de volgende 
kosten voor vergoeding in aanmerking:

 1. de honoraria van medici en paramedici, waaronder 
tevens wordt begrepen de honoraria van door hen toege-
paste alternatieve geneeswijzen;

 2. de kosten voor verbandmiddelen en door een arts voor-
geschreven medicijnen;

 3. behandeling en verpleging in een ziekenhuis of particu-
liere verpleeginrichting;

 4. ziekenvervoer;
 5. prothesen;
 6. de éénmalige aanschaf van een invalidenwagen en een 

blindengeleidehond.
B  Omschrijving dekking
  Ingeval van geneeskundige behandeling worden de kos-

ten hiervan vergoed voor zover:
 1. deze door het ongeval medisch noodzakelijk zijn gewor-

den;
 2. deze zijn gemaakt binnen twee jaar na het ongeval;
 3. deze niet krachtens wet of overeenkomst, al dan niet van 

oudere datum, voor vergoeding in aanmerking komen.
C  Maximale vergoeding en vergoeding invalidenwagen of 

blindengeleidehond
  De vergoeding bedraagt ten hoogste het op het polisblad 

voor de kosten van geneeskundige behandeling verze-
kerde bedrag. De kosten voor de éénmalige aanschaf van 
een invalidenwagen of een blindengeleidehond vergoe-
den wij boven het verzekerde bedrag, tot maximaal  
€ 2.300,-.




