Ongevallen Inzittenden verzekering
Bijzondere Voorwaarden
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I
1.1

Algemeen

Welke voorwaarden gelden?
De Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de clausules op uw polis en de Algemene Voorwaarden de basis voor uw verzekering.
Deze voorwaarden gelden voor het motorrijtuig, dat op de polis is genoemd en als daarvoor de dekking Ongevallen Inzittenden is
verzekerd.

1.2

Wat bedoelen wij met:
Begunstigde
Degene aan wie wij de uitkering moeten betalen. Bij overlijden zijn dit de wettelijke erfgenamen, bij invaliditeit is dat de verzekerde.
Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een orgaan of deel van het lichaam van verzekerde.
Ongeval
Een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De
aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te stellen zijn.
Risicovolle activiteit
Een activiteit waarbij het lichaam of leven van een verzekerde op roekeloze wijze in gevaar wordt gebracht, anders dan uit hoofde van
het beroep van verzekerde of in geval van zelfverdediging of een poging tot het redden van mens, dier of zaken of afwenden van
dreigend gevaar.
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II
2.1

Verzekering

Wie is verzekerd?
Verzekerden zijn de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig als deze:
a. op een officiële zitplaats in het motorrijtuig zitten;
b. in of uit het motorrijtuig stappen;
c. door een gebeurtenis met het motorrijtuig of voor het uitvoeren van een noodreparatie zijn uitgestapt en zich op de openbare weg
in de directe omgeving van het motorrijtuig bevinden;
d. bij een tankstation uit het motorrijtuig zijn gestapt om te tanken of de ruiten schoon te maken.

2.2

Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs ('groene kaart') staan en niet zijn
doorgehaald.

2.3

Wat is verzekerd?
a.

b.

2.3.1

Ongevallen waardoor bij de verzekerde blijvende invaliditeit ontstaat of de verzekerde overlijdt.
De dekking geldt ook voor ongevallen die veroorzaakt worden door vrijheidsberoving of gijzeling van een verzekerde of kaping van
het motorrijtuig.
Schade door een ongeval aan persoonlijke eigendommen van een verzekerde als bij dat ongeval het motorrijtuig ook werd
beschadigd.

Welke bedragen zijn verzekerd?
Per verzekerde:
a. bij blijvende invaliditeit: per gebeurtenis maximaal het bedrag dat op uw polis staat;
b. bij overlijden: per gebeurtenis het bedrag dat op uw polis staat.
Ook betalen wij een bijdrage in de werkelijke kosten van terugbrengen van het stoffelijk overschot uit het buitenland tot ten hoogste
€ 5.000,-. Deze bijdrage wordt alleen uitgekeerd als deze kosten niet door een andere verzekering of voorziening worden vergoed.
Voor alle verzekerden samen:
c. voor schade aan persoonlijke eigendommen en kleding maximaal € 1.000 per gebeurtenis, met een eigen risico van € 25,- per
verzekerde. Bedraagt de totale schade meer dan € 1.000,- dan wordt dit bedrag verdeeld naar verhouding van ieders totale
schade.
Als tijdens het ongeval in het motorrijtuig meer personen aanwezig zijn dan het aantal dat op de polis staat, dan worden de uitkeringen
naar evenredigheid verminderd.

2.3.2

Vervangend voertuig:
Als u tijdelijk een vervangend motorrijtuig gebruikt en de verzekering voor uw motorrijtuig dekking biedt voor dat vervangend
motorrijtuig, dan is deze Ongevallen Inzittendenverzekering alleen van toepassing op dat vervangend motorrijtuig.

2.4

Wat is niet verzekerd?
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van de verzekering van uw motorrijtuig keren wij niet uit:
a. als het letsel of overlijden veroorzaakt is door een medische behandeling die u hebt ondergaan, t enzij deze behandeling het gevolg
is van een eerder ongeval dat door deze verzekering wordt gedekt;
b. na een ongeval met het motorrijtuig terwijl u dit hebt overgedragen aan derden voor bijvoorbeeld reparatie, onderhoud, controle,
stalling enzovoorts;
c. als het ongeval is ontstaan tijdens een opzettelijk door verzekerde gepleegd misdrijf of een poging daartoe;
d. na een ongeval ontstaan tijdens een risicovolle activiteit;
e. na een ongeval ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een begunstigde;
f.
aan de verzekerde, die het motorrijtuig bestuurde terwijl hij niet rijbevoegd was;
g. als de Nederlandse staat of een andere overheid de begunstigde is;
h. schade aan geld, geldswaardige papieren zoals cheques, handelszaken en monstercollecties, en zaken die behoren tot de
standaarduitrusting of toebehoren van het motorrijtuig.
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III
3.1

Schade

Wat verwachten wij van u?
In de algemene voorwaarden staat wat wij van u verwachten. Daarnaast geldt het volgende:

3.1.1

Meldingstermijn na een ongeval
Als een verzekerde door een ongeval is getroffen, dan moet dat aan ons worden gemeld.
In geval van :
a. overlijden van verzekerde minstens 48 uur vóór de begrafenis of crematie;
b. blijvende invaliditeit binnen 90 dagen na het ongeval.
Bij een latere melding keren wij alleen uit als de begunstigde aantoont dat:
a. de verzekerde een verzekerd ongeval is overkomen;
b. de blijvende invaliditeit het rechtstreeks gevolg is van dit ongeval;
c. de gevolgen van dit ongeval niet door ziekte, een kwaal of gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn
vergroot;
d. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd.

3.1.2

Wat te doen na een ongeval?
Van verzekerde verwachten wij dat hij ons alle informatie geeft die wij nodig hebben.
Na het overlijden van verzekerde verlenen de begunstigden alle medewerking aan de vaststelling van de doodsoorzaak.
Bij (blijvende) invaliditeit is verzekerde verplicht:
a. zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen;
b. al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen door tenminste de voorschriften van de behandelende arts op te volgen;
c. alle medewerking te verlenen aan de vaststelling van de mate van invaliditeit, zoals het meewerken aan een geneeskundig
onderzoek.
Wij hebben het recht de administratie van verzekerde in te zien om de verstrekte informatie te controleren.
Wij zijn niet verplicht uit te keren als verzekerde of de begunstigde één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en voor
zover daardoor onze belangen zijn geschaad.

3.2

Hoe wordt de uitkering vastgesteld en gedaan?

3.2.1

Bij overlijden (rubriek A)
Overlijdt de verzekerde binnen 3 jaar na en als gevolg van het ongeval, dan betalen wij het verzekerde bedrag uit.
Hebben wij aan de verzekerde voor dezelfde gebeurtenis al een bedrag uitbetaald voor blijvende invaliditeit, dan wordt dat bedrag
afgetrokken van de uitkering bij overlijden.
Maar als het bedrag dat wij al hebben uitgekeerd hoger is dan de uitkering bij overlijden, dan vragen wij het verschil niet terug.

3.2.2

Bij blijvende invaliditeit (rubriek B)
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld zodra er naar medisch oordeel sprake is van een onveranderlijke toestand.
Maar als daar 3 jaar na het ongeval nog geen sprake van is zal de mate van de invaliditeit van dat moment worden vastgesteld en
zullen wij de hoogte van de uitkering bepalen. Verandert de mate van invaliditeit na deze vaststelling, dan keren wij geen hoger bedrag
uit.
Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit wordt nooit rekening gehouden met de psychische reactie op het ongeval of het
letsel, ook al zou de psychische reactie blijvende invaliditeit kunnen betekenen.
De mate van deze blijvende invaliditeit en het percentage functieverlies zal worden vastgesteld door een door onze medisch adviseur te
benoemen geneeskundige.
Vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit zal in Nederland plaatsvinden, ook al is verzekerde na de gebeurtenis naar het
buitenland vertrokken of ten tijde van het ongeval al in het buitenland. Verzekerde zal in dat geval op eigen kosten naar Nederland
(terug) moeten komen om de mate van blijvende invaliditeit vast te stellen. Doet hij dit niet, dan vervalt daarmede het recht op uitkering,
tenzij wij andere afspraken daarover hebben gemaakt.
Overlijdt verzekerde binnen 2 jaar na de gebeurtenis (maar niet als gevolg van de gebeurtenis of als gevolg van een andere gebeurtenis
waarvoor wij u een uitkering doen) en is de uitkering voor blijvende invaliditeit nog niet vastgesteld, dan betalen wij een bedrag voor de
mate van invaliditeit die 2 jaar na de gebeurtenis redelijkerwijs te verwachten zou zijn geweest als verzekerde in leven was gebleven.

3.2.3

Wettelijke rente
Als wij 2 jaar na de melding van het ongeval nog geen uitbetaling wegens blijvende invaliditeit aan verzekerde hebben gedaan, dan
vergoeden wij de wettelijke rente vanaf die datum over het bedrag dat wij uiteindelijk voor blijvende invaliditeit aan hem betalen.
De rente zal gelijk met de betaling van de uitkering worden betaald. Wij hoeven geen rente te betalen als wij een voorschot op de
uitkering hebben uitbetaald.
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3.2.4

Hoe stellen wij de uitkering vast bij blijvende invaliditeit?
Wij gebruiken het onderstaande overzicht (de zogenaamde Gliedertaxe) om de hoogte van de uitkering vast te stellen bij blijvende
invaliditeit.
Bij volledig (functie)verlies van:
Hoofd:
Beide ogen
Eén oog
Het gehele gehoorvermogen
Het gehoorvermogen van één oor
Eén oorschelp
Het spraakvermogen
De reuk of de smaak
De neus
Een natuurlijk blijvend gebitselement
Inwendig orgaan:
De milt
Een nier
Een long
Ledematen:
Beide armen
Beide handen
Beide benen
Beide voeten
Eén arm of hand en één been of voet
Arm in schoudergewricht
Arm in ellebooggewricht
Hand in polsgewricht
Eén duim
Eén wijsvinger
Eén middelvinger
Eén van de overige vingers
Eén been of voet
Eén grote teen
Eén van de andere tenen

3.2.5

Uitkeringspercentage:
100%
50%
60%
25%
5%
50%
5%
10%
1%
10%
20%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
75%
70%
25%
15%
12%
10%
70%
10%
5%

Gedeeltelijk functieverlies
Staat de invaliditeit hierin niet genoemd, dan wordt het functieverlies vastgesteld volgens onafhankelijke maatstaven. Dit gebeurt zoveel
mogelijk volgens 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 Orthopedische Vereniging.
Bij 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 daar vermelde percentages vastgesteld.
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meer lichaamsdelen of organen worden de percentages opgeteld tot een maximum van
100%. Per verzekerde wordt nooit meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag.
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3.2.6

Whiplash
Bij acceleratie-/deceleratietrauma van de cervicale wervelkolom waarbij sprake is van klachten zonder objectieve verschijnselen en
waarbij verder wordt voldaan aan de criteria van het postwhiplash syndroom zoals opgesteld door de Nederlands e Vereniging voor
Neurologie wordt maximaal 5% van het verzekerd bedrag uitgekeerd.
Aanwijzingen voor afwijkingen die met hulponderzoek, zoals neuropsychologisch testen of vestibulair onderzoek, zijn verkregen, geven
geen recht op een uitkering boven dit maximum van 5%.

3.2.7

Verlies of onbruikbaarheid van vingers of hand
Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van verschillende vingers van één hand betalen wij niet méér uit dan bij verlies of blijvende
onbruikbaarheid van een hand.

3.2.8

Verergering van bestaande invaliditeit
Verergert het ongeval een al bestaande invaliditeit? Dan wordt de mate van invaliditeit na de gebeurtenis verminderd met de al
bestaande invaliditeit van vóór het ongeval.

IV
4.1

Overige bepalingen

Medische geschillen
Worden wij het niet eens over de mate van invaliditeit, dan kunt u ons geschil voorleggen aan een arbiter of bindend adviseur. Deze
benoemen wij dan in onderling overleg. De hieraan verbonden kosten zullen door ons worden betaald. Worden wij het niet eens over de
benoeming, dan wordt de arbiter of adviseur benoemd door de president van een rechtbank in Nederland.
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