Voorwaarden Ongevallenverzekering
voor inzittenden nr. 1317

1.

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekerde:
degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig.

1.2

Motorrijtuig:
het in de polis omschreven motorrijtuig.

1.3

Ongeval:
een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel
wordt toegebracht, waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn vast te stellen. Met een ongeval worden
gelijk gesteld de in 2.2. omschreven gebeurtenissen.

1.4

Blijvende invaliditeit:
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.5

Kosten van geneeskundige behandeling:
de honoraria van (tand)artsen, alsmede de kosten van door een arts voorgeschreven genees- en vebandmiddelen, van behandeling en verpleging in een ziekenhuis, van ziekenvervoer, van prothesen, van een blindengeleidehond en van een invalidenwagen.

2.

Omschrijving van de dekking

2.1.

Verzekerde gebeurtenissen
AEGON is verplicht uitkering te doen voor de blijkens het polisblad verzekerde risico’s en bedragen, indien de
verzekerde een ongeval overkomt tijdens:
het verblijf in het motorrijtuig;
het stappen in of uit het motorrijtuig;
het onderweg verrichten van of behulpzaam zijn bij een noodreparatie aan het motorrijtuig;
hulpverlening onderweg aan medeweggebruikers;
het verblijf buiten het motorrijtuig in de onmiddelijke nabijheid daarvan, in verband met het tanken van brandstof of het schoonmaken van de ruiten van het motorrijtuig of het verrichten van andere direct noodzakelijke
werkzaamheden.
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2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
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2.2.8

Insluitingen
Met een ongeval worden gelijkgesteld:
acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van genees- en genotmiddelen of van bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen;
besmetting door ziekteverwekkers als rechtsreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, of het zich daarin begeven ter redding van mens of dier;
complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als rechtsreeks gevolg van eerste hulpverlening of van
een medisch noodzakelijke behandeling;
wondinfectie en bloedvergiftiging, rechtstreeks verband houdende met een verzekerd ongeval;
het ongewild binnenkrijgen van stoffen en voorwerpen met uitzondering van ziekteverwekkers;
verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding, etsing door bijtende vloeistoffen, blikseminslag of andere elektrische ontlading;
uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van een ramp;
verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsels, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan
en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen.
Niet als ongeval of ongevalsgevolg zullen worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).
Een (post)traumatische neurose zal nimmer als ongeval of ongevalsgevolg worden beschouwd.

2.3.
2.3.1
2.3.2

2.3.3
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Uitsluitingen
Deze verzekering geeft geen dekking voor ongevallen aan de verzekerde overkomen:
door opzet van de verzekerde of van iemand, die belang heeft bij de uitkering.
AEGON zal geen beroep doen op artikel 276 Wetboek van Koophandel inzake eigen schuld van de verzekerde;
tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden tot wedstrijden of recordpogingen met het motorrijtuig, met
uitzondering van betrouwbaarheidsritten, die geheel binnen Nederland plaatsvinden en waarvoor van overheidswege toestemming is verkregen;
tijdens verhuur van het motorrijtuig of het tegen betaling vervoeren van personen. Hieronder wordt niet ver-

2.3.4.

2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.4.

staan het vervoer van personen tegen een tegemoetkoming in de kosten, mits dit vervoer plaatsvindt binnen
een straal van 50 kilometer van de woonplaats van de verzekeringnemer of de regelmatige bestuurder;
onstaan terwijl de feitelijke bestuurder:
a niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel van een
ten hoogste zes maanden oud bewijs van rijvaardigheid;
b het motorrijtuig bestuurt gedurende de tijd, dat hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd;
c de voor het besturen van het motorrijtuig voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt.
Het bezit van een geldig rijbewijs is niet vereist voor de feitelijk bestuurder, die het motorrijtuig onder toezicht
bestuurt waarbij is voldaan aan de wettelijke eisen, mits de toezichthouder geen les geeft tegen betaling;
ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van een verzekerd motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert,
dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Indien de gemachtigde
bestuurder op grond van artikel 8 lid 1 of lid 2 Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in
staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen.
tijdens vechtpartijen of waagstukken, tenzij sprake is van beroepswerkzaamheden van de verzekerde, (zelf)verdediging, redding van personen, dieren of goederen;
door - hetzij direct, hetzij indirect - gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘sGravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981;
door, dan wel verband houdende met atoomreacties en de daarbij behorende splintsingsprodukten, onverschillig hoe de reacties zijn onstaan, anders dan bij een op de verzekerde toegepaste medische behandeling
ter zake van een ongeval;
indien de verzekeringnemer, de verzekerde of iemand, die belang heeft bij de uitkering enige in deze voorwaarden genoemde verplichting niet is nagekomen, waardoor de belangen van AEGON zijn geschaad.

2.4.1
2.4.2

Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht:
binnen Europa en de landen, waarvoor de groene kaart geldig is;
tijdens het vervoer van het motorrijtuig tussen de tot en het verzekeringsgebied behorende landen.

3.

Schade

3.1.
3.1.1

Verplichtingen na een ongeval
AEGON dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24 uur in kennis te worden gesteld van een ongeval, waaruit een recht op vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling zou kunnen onstaan.
AEGON dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden in kennis te worden gesteld van een
ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen onstaan.
Indien de kennisgeving later geschiedt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits ten genoegen van de maatschappij wordt aangetoond, dat:
- de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
- de gevolgen van het ongeval niet door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke of geestelijke afwking
van de verzekerde zijn vergroot;
- de verzekerde in alle opzichten de vooschriften van de behandelende arts heeft opgevolgd.
In geval van overlijden van de verzekerde zijn diens rechtverkrijgenden verplicht AEGON hiervan kennis te
geven uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of de crematie en desgevraagd hun medewerking te verlenen aan
alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.
Voorts is de verzekerde na een ongeval verplicht:
a zich direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te
bevorderen;
b zich desgevraagd, op kosten van AEGON, te laten onderzoeken door een door AEGON aan te wijzen arts
of zich voor een onderzoek te laten opnemen in een door AEGON aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische inrichting;
c AEGON te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen;
d alle door AEGON nodig geoordeelde gegevens verstrekken of te doen verstrekken aan AEGON of aan de
door haar aangewezen deskundige(n) en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de
vastelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang zijn;
e AEGON terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel;
f tijdig overleg te plegen met AEGON bij vertrek naar een ander verpleegadres of naar het buitenland.
Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.
Vaststelling van de uitkering
De omvang van de uitkering en de mate van blijvende invaliditeit worden door AEGON vastgesteld aan de
hand van gegevens van medische en andere deskundigen.
Van de vaststelling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van alle daarvoor noodzakelijke gegevens aan de verzekerde of - in geval van overlijden van de verzekerde - aan diens rechtverkrijgenden, mededeling worden
gedaan.
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Betaling van de uitkering
AEGON verplicht zich binnen 30 dagen na de vastelling van een uitkering tot betaling over te gaan.
De uitkering geschiedt aan de verzekerde, aan wie het ongeval is overkomen.
De uitkering bij overlijden geschiedt aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde. Bij het ontbreken van een echtgeno(o)t(e) zal de uitkering geschieden aan de erfgenamen van de verzekerde.
De staat der Nederlanden zal nimmer als uitkeringsgerechtigde worden beschouwd.

3.4

Uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt het
daarvoor verzekerd bedrag uitgekeerd.
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de
voor overlijden verschuldigde uitkering.
Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden.

3.5.
3.5.1

Uitkering bij blijvende invaliditeit (B)
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, zal
de uitkering daarvoor worden vastgesteld zodra de mate van blijvende invaliditeit medisch kan worden vastgesteld, doch uiterlijk twee jaar na het ongeval.
De uitkering bedraagt een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag, zoals hierna is aangegeven:
bij algehele verlamming
100%
bij algehele geestesstoornis
100%
bij geheel (functie)verlies van:
- bij het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
- het gezichtsvermogen van één oog
35%
- een arm of hand
75%
- een duim
25%
- een wijsvinger
15%
- elke overige vinger
10%
- een been of voet
70%
- een grote teen
10%
- elke overige teen
5%
- het gehoor van beide oren
60%
- het gehoor van één oor
25%
- een nier of de milt
10%
- de reuk of de smaak
10%
Van de hiervoor genoemde percentages zal bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel worden toegepast.
In alle hier niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit zullen steeds twee percentages worden vastgesteld naar de mate van blijvende invaliditeit:
a zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde;
b rekening houdende met de blijvende ongeschiktheid van de verzekerde om diens beroep uit te oefenen of
een ander beroep, dat de verzekerde gezien zijn bekwaamheden en maatschappelijke positie zou kunnen
uitoefenen.
Voor de vaststelling van de uitkering geldt het hoogste percentage.
De bepaling van het percentage (functie-)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven, en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American
Medical Association (A.M.A.), aangevuld met de richtlijnen van de Nederlands specialistenverenigingen.
Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, wordt de uitkering berekend op
basis van het verschil tussen het percentage van blijvende invaliditeit vóór en na het laatste ongeval.
Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit, onstaan gedurende de looptijd van deze verzekering, zullen het
voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag nimmer kunnen overschrijden.
Indien medisch kan worden vastgesteld, dat een ongeval blijvende invaliditeit tot gevolg zou hebben gehad,
zal bij overlijden van de verzekerde, anders dan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van dat ongeval, recht
op uitkering bestaan.
Het uitkeringspercentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag wordt in een zodanig geval
gesteld op het percentage, dat op grond van de in het bezit van AEGON zijnde medische gegevens vermoedelijk definitief zou zijn vastgesteld, indien de verzekerde niet zou zijn overleden.
Indien binnen zes maanden na het ongeval nog geen uitkering nwegens blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld, verleent AEGON een extra uitkering van 6% per jaar over de later voor blijvende invaliditeit vast te stellen uitkering. Deze extra uitkering wordt berekend vanaf de zevende maand na het ongeval tot het moment
waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt verleend.
De verzekering verleent uitsluitend aanspraak op uitkering indien de mate van invaliditeit in Nederland wordt
vastgesteld. De in verband hiermee te maken reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de verzekerde.
De uitkering vindt plaats in Nederland in Nederlandse euro.
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Vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling (D)
De kosten van geneeskundige behandeling worden tot ten hoogste het daarvoor verzekerd bedrag vergoed,
indien zij als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval worden gemaakt, medisch noodzakelijk zijn
en de verzekerde niet reeds op andere wijze daarin heeft voorzien.

3.7

Bestaande afwijkingen
Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door een lichamelijke of
geestelijke afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekeerd dan wanneer het ongeval een geheel valide en gezond persoon zou zijn overkomen. Dit geldt echter niet, indien de gevolgen zijn vergroot door een
ongeval, waarvoor krachtens deze verzekering recht op uitkering bestaat of reeds uitkering is verleend.

3.8

Veiligheidsgordels
Indien een aan de verzekerde overkomen ongeval is veroorzaakt door botsing, aanrijding, omslaan, slippen
van de weg of te water geraken van het motorrijtuig, zal de te verlenen uitkering bij overlijden (A) of bij blijvende invaliditeit (B) met 50% worden verhoogd, mits de verzekerde ten tijde van het ongeval een veiligheidsgordel droeg.

3.9

Vermindering van de verzekerde bedragen
Indien zich ten tijde van het ongeval meer verzekerden in het motorrijtuig bevinden dan in de polis genoemde aantal zitplaatsen, worden de verzekerde bedragen geacht te zijn verminderd in verhouding van het verzekerde aantal zitplaatsen tot het werkelijke aan tal verzekerden.

3.10.
3.10.1

Vervaltermijn
Elk uit deze uitkering voorvloeiend recht op schadevergoeding vervalt, indien binnen één jaar na de schriftelijke definitieve beslissing van AEGON tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld.
In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen vijf jaar na de gebeurtenis. Deze termijn geldt niet als de verzekerde aantoont, dat hem ter zake van de te
late aanmelding redelijkerwijs geen verwijt treft.

3.10.2

4

Premie

4.1.
4.1.1

Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie en de kosten te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd
worden.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde termijn
betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag van het tijdvak, waarover dit
bedrag verschuldigd was.
De verzekeringnemer dient het bedrag alsnog te betalen.
Geen dekking wordt verleend voor de in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking
wordt eerst weer van kracht op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door AEGON.

4.1.2

4.1.3

4.2.
4.2.1
4.2.2

Premieresitutie
Uitsluitend in geval van beëindiging van deze verzekering op grond van 6.2.2 en 6.2.3 verleent AEGON restitutie.
In geval van beëindiging op grond van 6.2.4 wordt de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn
gereserveerd voor een nieuwe soortgelijke verzekering, te sluiten bij AEGON.

5

Wijziging van de verzekering

5.1.
5.1.1

Wijziging van premie en voorwaarden
Indien AEGON haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze verzekering herziet, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven of voorwaarden te verlangen
met ingang van een door de maatschappij te bepalen datum.
AEGON doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.
Indien sprake is van een premieverhoging of vermindering van de dekking, heeft de verzekeringnemer het
recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. in dit geval eindigt deze verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar.

5.1.2
5.1.3

5.2.

Vervanging motorrijtuig

5.2.1

Tijdelijke vervanging
Gedurende reparatie of revisie van het motorrijtuig is deze verzekering van toepassing op een niet aan de verzekeringsnemer toebehorend gelijksoortig vervangend motorrijtuig, tenzij daarvoor een andere verzekering
van kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze of wanneer gesloten.
Blijvende vervanging
Indien het motorrijtuig niet bij AEGON is verzekerd, dient de verzekeringnemer in geval van blijvende vervanging van het motorrijtuig AEGON hiervan in kennis te stellen binnen Acht dagen.
In geval van blijvende vervanging van het motortijtuig wordt deze verzekering voortgezet voor het vervangende motorrijtuig, waarbij AEGON het recht heeft de premie en eventueel de voorwaarden van deze verzekering aan te passen aan de nieuwe omstandigheden met ingang van de datum van vervanging. Indien de
nieuwe omstandigheden voor AEGON onaanvaardbaar zijn, heeft zij het recht deze verzekering te beëindigen
met ingang van de datum van vervanging.
Indien deze verzekering wordt voortgezet op gewijzigde condities, doet AEGON daarvan mededeling aan de
verzekeringnemer, evenals in geval van beëindiging van deze verzekring.

5.2.2

5.2.3

5.2.4

6.

Duur en einde van de verzekering

6.1

Verzekeringsduur
Deze verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de in de polis genoemde termijnen.

6.2.

Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
6.2.1.
door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer of door AEGON:
6.2.1.1 per de contractvervaldatum, met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden;
6.2.1.2 na een schademelding, mits de opzegging heeft plaatsgevonden uiterlijk op de 30e dag nadat AEGON een
schadeuitkering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen;
6.2.1.2 in geval van een onware opgave door de verzekeringnemer, met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen.
6.2.2
zodra de situatie zoals omschreven in 2.3.1 (opzet), 2.3.5 (gebruik van alcoholische drank of enig bedwelmend
of opwekkend middel) of 3.1.5 (met opzet onjuiste gegevens verstrekken) zich voordoet;
6.2.3

zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; de verzekeringnemer is verplicht AEGON
hiervan terstond in kennis te stellen;

6.2.4

zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenaam ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht over het motorrijtuig verliezen, zulks onverminderd het bepaalde in 5.2.; de verzekeringnemer of
zijn erfgenamen zijn verplicht daarvan binnen acht dagen mededeling te doen aan AEGON.

7.

Overige bepalingen

7.1

Adres
Kennisgevingen door AEGON aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij AEGON
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

7.2

Verwerking Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door AEGON Schade Bedrijven verwerkt:
- ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
- het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude,
en
- om de dienstverlening van de AEGON groep uit te breiden.
Op deze verwerking is de gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing.

7.3

Klachten
Op de verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing.
Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag (telefoonummer 070 - 344 32 10).
Wanneer het oordeel van AEGON voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoonnummer 070 - 333 89 99).

7.4

Geschillen
Rechtsvorderingen die voorvloeien uit of in samenhang met onderhavige overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

