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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:
a. De verzekeraar(s)
De verzekeraar(s) zoals vermeld op het polisblad.
b. verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar(s) is aangegaan;
c. verzekerde
Degene die zich rechtmatig in de auto bevindt (zie voorts artikel 3).
d. auto
De op het polisblad omschreven auto (zie voorts de artikelen 14 en 15);
e. ongeval
Een gebeurtenis waarbij een plotselinge van de wil van verzekerde onafhankelijke, rechtstreekse, van
buitenaf komende, ongewone inwerking op verzekerde een ongevalsletsel ten gevolge heeft;
f. ongevalsletsel
Een door een ongeval teweeggebrachte beschadiging van het lichaam zowel naar bouw als naar
verrichting (verlies, verwonding, functiestoornis), die de dood van verzekerde of zijn blijvende
invaliditeit ten gevolge heeft dan wel geneeskundige behandeling noodzakelijk maakt (zie voorts
artikel 2);
g. blijvende invaliditeit
Het blijvende algehele of gedeeltelijke verlies van de functie of enig deel of orgaan van het lichaam;
h. geneeskundige kosten
De honoraria van de behandelende artsen, de kosten van de door een arts voorgeschreven
geneesmiddelen, verbandmiddelen, de kosten van verpleging en behandeling in een ziekenhuis, de
aanschaffingskosten van door het ongeval noodzakelijk geworden kunstledematen,
blindengeleidehond, invalidenwagen, tandheelkundige hulp (maximaal € 250,00 per inzittende per
ongeval), alsmede de medisch noodzakelijke vervoerskosten;
i. materiële schade
Beschadiging of vernietiging van de zich in de auto bevindende bagage en lijfgoederen van
verzekerde, welke het gevolg is van een aanrijding, botsing met, of te water geraken van de auto,
waarbij de auto werd beschadigd.

Artikel 2 Aanvullende omschrijving ongevalsletsel
Naast het in artikel 1.f. gestelde wordt onder ongevalsletsel tevens verstaan:
a. verrekking, verstuiking, ontwrichting, spierscheuring of verscheuring van weefsel of orgaan, mits
aard en plaats van deze letsels geneeskundig zijn vast te stellen en zij plotseling zijn ontstaan;
b. huidletsel veroorzaakt door druk of wrijving;
c. bevriezing, zonnesteek, etsing, verbranding en lichamelijke gevolgen van elektrische ontlading;
d. de lichamelijke gevolgen van rechtmatige zelfverdediging en poging tot afwending van gevaar;
e. verdrinking, verstikking, besmetting en vergiftiging opgedaan bij onvrijwillige val in het water of
enig andere vloeistof of vaste stof;
f. wondinfectie of bloedvergiftiging verband houdende met een ongevalsletsel;
g. complicatie of verergering van het ongevalsletsel als gevolg van eerste hulpverlening of medisch
noodzakelijke behandeling;
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h. de lichamelijke gevolgen van het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, met uitzondering van
ziektekiemen en hun producten (behoudens het in de artikelen 2.e. en 2.i. bepaalde);
i. acute vergiftiging door gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, met uitzondering van
vergiftiging door alcohol of geneesmiddelen;
j. verhongering, verdorsting en uitputting tijdens: watersnood, schipbreuk, insneeuwen, invriezen of
andere rampen.
Onder ongevalsletsel wordt niet verstaan:
a. elk nadelig gevolg van kunstmatig opgewekte kernsplitsing, tenzij deze is aangewend bij een
medische behandeling van een ongevalsletsel;
b. elk nadelig gevolg van het gebruik van geneesmiddelen (behoudens het bepaalde in artikel 2.9.);
c. alle vormen van hernia;
d. elk gevolg van een ziekte of gebrek anders dan genoemd in artikel 2.a. t/m 2.j., tenzij één en
ander het gevolg is van een vroeger ongeval waarvoor krachtens deze verzekering een uitkering
is verleend.

Artikel 3 Gedekte risico’s
Gedekt is het ongevalsletsel en/of de materiële schade als gevolg van een gebeurtenis waarbij de
auto werd beschadigd, overkomen aan de verzekerde die:
a. zich bevindt in de auto;
b. in of uit de auto stapt;
c. onderweg een noodreparatie aan de auto verricht, dan wel daarbij behulpzaam is;
d. onderweg ruiten van de auto schoonmaakt, wiel verwisselt of brandstof tankt.

Artikel 4 Overlijden (rubriek A)
a. Indien het ongeval rechtstreeks de dood van verzekerde ten gevolge heeft, bedraagt de uitkering
het volgens rubriek A verzekerde bedrag, verminderd met een eventueel voor hetzelfde ongeval
verstrekte blijvende invaliditeitsuitkering. Indien deze uitkering hoger is dan het volgens rubriek A
verzekerde bedrag, wordt het meerdere niet teruggevorderd.
Voor een verzekerde ouder dan 70 jaar of jonger dan 16 jaar wordt 25% van het verzekerd bedrag
uitgekeerd met een minimum van € 1.000,00.
b. Indien een verzekerde en diens echtgenote binnen zes maanden na een hen beiden op hetzelfde
moment overkomen ongeval ten gevolge van het opgelopen ongevalsletsel komen te overlijden,
worden de krachtens deze rubriek uit te keren bedragen voor deze verzekerden verdubbeld, zo
althans op de overlijdensdatum van de langstlevende verzekerde tenminste één minderjarig
wettig, gewettigd of geadopteerd kind van beide verzekerden in leven is.
c. Indien verzekerde ten tijde van het ongeval een veiligheidsgordel heeft gebruikt, zal de uitkering
met 10% worden verhoogd.
d. De Staat zal nimmer als erfgenaam worden aangemerkt.

Artikel 5 Blijvende invaliditeit (rubriek B)
a. Algemeen
- De uitkering zal worden vastgesteld, zodra de mate van blijvende invaliditeit geneeskundig kan
worden bepaald. Indien één jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet
vaststaat, kan/kunnen de verzekeraar(s) de vaststelling van de uitkering ten hoogste één jaar
uitstellen. Komt in zodanig geval de verzekerde voordat de uitkering definitief is vastgesteld
anders dan door het ongeval te overlijden, dan wordt de uitkering volgens rubriek B gesteld op het
bedrag, dat verschuldigd zou zijn op grond van de mate van blijvende invaliditeit, vastgesteld bij
het laatste namens de verzekeraar(s) ingestelde geneeskundig onderzoek.
- Indien het overlijden een gevolg is van het ongeval en de verzekerde uitkering bij overlijden hoger
is dan de overeenkomstig het voorgaande vastgestelde uitkering volgens rubriek B, dan zal het
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volgens rubriek A verzekerde bedrag worden uitgekeerd. Is de verzekerde uitkering volgens
rubriek A lager dan de vastgestelde uitkering volgens rubriek B dan zal uitkering volgens rubriek B
plaatsvinden. Indien de vaststelling van de uitkering wordt uitgesteld, vergoedt/vergoeden de
verzekeraar(s) over het uit te keren bedrag het wettelijke rentepercentage, te rekenen vanaf de
dag waarop één jaar na het ongeval is verstreken, tot de dag waarop de vaststelling geschiedt.
Indien verzekerde ten tijde van het ongeval een veiligheidsgordel heeft gebruikt, zal de uitkering
met 10% worden verhoogd.
De vergoeding voor een verzekerde ouder dan 70 jaar bedraagt 25% van het vastgestelde
uitkeringsbedrag, echter nooit meer dan € 5.000,00.

b. Blijvende algehele invaliditeit
Indien het ongeval blijvende algehele invaliditeit van een verzekerde ten gevolge heeft, wordt het
invaliditeitspercentage op 100 gesteld.
c. Blijvende gedeeltelijke invaliditeit
Indien het ongeval blijvende gedeeltelijke invaliditeit van een verzekerde ten gevolge heeft, wordt het
invaliditeitspercentage vastgesteld aan de hand van de leden d. en e..
d. Invaliditeitspercentages
Bij uitsluitend algeheel verlies van de hierna genoemde functies en lichaamsdelen gelden de volgende
invaliditeitspercentages:
- gezichtsvermogen van beide ogen
100%
- arm tot in het schoudergewricht
75%
- been tot in het heupgewricht
70%
- hand tot in het polsgewricht
60%
- reuk of smaak
10%
- gehoor van beide oren
50%
- gehoor van één oor
20%
- voet tot in het enkelgewricht
50%
- gezichtsvermogen van één oog
30%
- duim
25%
- wijsvinger
15%
- pink
10%
- ring- of middelvinger
12%
- grote teen
5%
- andere teen
3%

e. Toelichting op vaststelling van de invaliditeitspercentages:
-

-

-

functieverlies wordt met verlies gelijkgesteld; bij gedeeltelijk verlies geldt een evenredig deel van
het aangegeven percentage;
bij algeheel of gedeeltelijk verlies van twee of meer van de aangegeven lichaamsdelen worden de
daarvoor te stellen percentages opgeteld (maximaal 100%);
voor het verlies van meer dan één vinger geldt ten hoogste het voor de gehele hand vastgestelde
percentage;
indien het ongevalsletsel wordt verergerd of de genezing daarvan wordt vertraagd door een voor
het ongeval bestaande ziekte, kwaal of gebrek, dan zal het percentage worden bepaald aan de
hand van een persoon die geen ziekte, kwaal of gebrek had en hetzelfde ongevalsletsel
overkwam;
indien andere dan de in lid d. genoemde functies of lichaamsdelen algeheel of gedeeltelijk,
afzonderlijk of tegelijk, met de in dat lid genoemde functies of lichaamsdelen zijn verloren worden
deze verschillende ongevalsletsels als één ongevalsletsel beschouwd en wordt het percentage
onafhankelijk van de in lid d. genoemde percentages vastgesteld;
indien reeds voor het ongeval lichaamsdelen of functies algeheel of gedeeltelijk verloren of
onbruikbaar waren, zullen daarvoor geen percentages worden toegekend.
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e. Vaststelling van de uitkeringspercentages
- Bij een blijvende invaliditeit tot en met 25% is het uitkeringspercentage gelijk aan het vastgestelde
percentage van de invaliditeit.
- Bij een hogere blijvende invaliditeit gelden de navolgende uitkeringspercentages:
inv. %

uitk. %

inv. %

uitk. %

inv. %

uitk. %

26
27
28
29
30

27
29
31
33
35

51
52
53
54
55

78
81
84
87
90

76
77
78
79
80

153
156
159
162
165

31
32
33
34
35

37
39
41
43
45

56
57
58
59
60

93
96
99
102
105

81
82
83
84
85

168
171
174
177
180

36
37
38
39
40

47
49
51
53
55

61
62
63
64
65

108
111
114
117
120

86
87
88
89
90

183
186
189
192
195

41
42
43
44
45

57
59
61
63
65

66
67
68
69
70

123
126
129
132
135

91
92
93
94
95

198
201
204
207
210

46
47
48
49
50

67
69
71
73
75

71
72
73
74
75

138
141
144
147
150

96
97
98
99
100

213
216
219
222
225

Artikel 6 Geneeskundige kosten (rubriek D)
(Uitsluitend gedekt, indien dit op het polisblad staat aangegeven).
Indien voor het opgelopen ongevalsletsel binnen één jaar na het ongeval geneeskundige behandeling
noodzakelijk is, worden de geneeskundige kosten tot ten hoogste het onder rubriek D verzekerde
bedrag vergoed.

Artikel 7 Materiële schade (rubriek E)
Tot een bedrag van maximaal € 500,00 per verzekerde wordt, op basis van dagwaarde, materiële
schade, zoals omschreven in artikel 1.i. vergoed.
Van dekking is uitgesloten schade aan of vermissing van:
Handelsvoorraden, kunstvoorwerpen, sieraden, audiovisuele hulpmiddelen, geld en geldswaardige
papieren, alsmede de schade welke onder een verzekeringsovereenkomst, al dan niet van oudere
datum, is gedekt.
Per gebeurtenis en per verzekerde geldt een eigen risico van € 50,00.
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Indien een andere verzekerde voor de materiële schade aansprakelijk is, doet/doen de verzekeraar(s)
afstand van haar verhaalsrecht jegens hem.

Artikel 8 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de landen waarvoor door de verzekeraar(s) een internationaal
verzekeringsbewijs is afgegeven..

Artikel 9 Uitsluitingen
Aan de verzekering kunnen door geen van de verzekerden rechten worden ontleend indien:
a. de feitelijke bestuurder van de auto krachtens wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak
niet bevoegd is tot het besturen van de auto;
b. de auto wordt gebruikt voor:
- verhuur, leasing, vervoer tegen betaling anders dan vervoer van collega’s naar en van het werk;
- snelheidsritten of -wedstrijden;
- regelmatigheids- of behendigheidsritten, tenzij deze geheel binnen Nederland plaatsvinden;
- lesdoeleinden;
- andere doeleinden dan aan de verzekeraar(s) werd opgegeven, dan wel door de wet zijn
toegestaan;
c. de auto onrechtmatig wordt gebruikt;
d. het ongevalsletsel verband houdt met of voortvloeit uit:
- gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes
genoemde vormen van molest, alsmede de definities vormen een onderdeel van de tekst die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd;
- atoomkernreactie, onverschillig waar en hoe de reactie is ontstaan.
Aan de verzekering kan door een verzekerde geen rechten worden ontleend, indien het ongevalsletsel
verband houdt met of voortvloeit uit:
- zijn gebruik van alcoholhoudende drank;
- zijn opzettelijk of bewust roekeloos handelen;
- zijn plegen of medeplegen van een misdrijf;
- het in sub 1. of 2. omschreven handelen door enig belanghebbende bij de uitkering aan of ten
behoeve van die verzekerde.

Artikel 10 Premiebetaling en schorsing van de dekking
De verzekeringnemer dient de premie en kosten vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat
zij verschuldigd worden. Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te
betalen wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling door de verzekeraar(s) is vereist. De verzekeringnemer blijft
gehouden het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking vangt weer aan de dag nadat de
verschuldigde premie door de verzekeraar(s) is ontvangen.

Artikel 11 Herziening van premie en/of voorwaarden
Indien de verzekeraar(s) haar premies en/of voorwaarden voor een verzekering als deze
herziet/herzien en in gewijzigde vorm bekend maakt/maken en toepast/toepassen, is/zijn zij
gerechtigd de aanpassing van deze verzekering te vorderen met ingang van de eerste
premievervaldag na de invoering van de wijzigingen in het tarief en/of de voorwaarden.
De verzekeraar(s) zal/zullen, indien zij van dit recht gebruik wenst/wensen te maken, hiervan
mededeling doen aan de verzekeringnemer. Deze wordt geacht met de herziene premie en/of
voorwaarden in te stemmen, indien niet binnen dertig dagen na deze kennisgeving door de
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verzekeraar(s) een schriftelijke mededeling is ontvangen waarin verzekeringnemer verklaart de
aanpassing te weigeren. Weigering is slechts mogelijk indien de wijziging een premieverhoging of
vermindering van dekking inhoudt. In geval van weigering als bovenbedoeld eindigt de verzekering op
de premievervaldag te 0.00 uur.

Artikel 12 Verplichtingen bij ongeval / gebeurtenis
a. In geval van overlijden zijn de nabestaanden gehouden:
- tijdig voor de begrafenis of crematie hiervan melding te doen;
- De verzekeraar(s) desgewenst te machtigen een onderzoek naar de doodsoorzaak in te stellen
en alle daarvoor noodzakelijke maatregelen te laten nemen;
- een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand aan de verzekeraar(s) te zenden.
b. Bij invaliditeit of geneeskundige behandeling is de verzekerde gehouden:
- daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen, doch uiterlijk binnen 4 weken;
- mee te werken aan een zo spoedig mogelijk herstel en aan elk door de verzekeraar(s) gevorderd
geneeskundig onderzoek, of observatie in een door de verzekeraar(s) aangewezen inrichting. De
kosten van geneeskundig onderzoek en observatie worden door de verzekeraar(s) gedragen.
c. Bij materiële schade is de verzekerde gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4
weken, melding te doen.
Bij niet nakoming van de genoemde verplichtingen vervalt het recht op uitkering, tenzij de verzekerde
aantoont dat de belangen van de verzekeraar(s) niet zijn geschaad.

Artikel 13 Verdeling van de verzekerde bedragen
Indien het aantal inzittenden in de auto tijdens een ongeval groter is dan het aantal verzekerde
zitplaatsen zoals vermeld in het polisblad, zullen de verzekerde bedragen per inzittende geacht
worden te zijn verlaagd in verhouding tot het aantal inzittenden dat zich ten tijde van het ongeval in de
auto bevond.

Artikel 14 Tijdelijke vervanging van de auto
Indien en zolang de in het polisblad omschreven auto tijdelijk niet voor gebruik geschikt is, zal de
verzekering van kracht zijn voor de vervangende auto, mits deze van dezelfde soort is en indien voor
de vervangende auto niet een soortgelijke verzekering als onderhavige van kracht is.
Gedurende de tijd van vervanging is de dekking terzake van de in het polisblad omschreven auto
opgeschort.

Artikel 15 Blijvende vervanging van de auto
Wordt de in het polisblad omschreven auto definitief vervangen, dan dient de verzekeringnemer
daarvan binnen één maand na vervanging aan de verzekeraar(s) kennis te geven, onder vermelding
van het aantal zitplaatsen in de vervangende auto. Vanaf het moment van vervanging is de dekking
terzake van de in het polisblad omschreven auto beëindigd.

Artikel 16 Duur en beëindiging
Deze verzekering is aangegaan voor de duur als in deze polis omschreven en wordt telkens voor de
daarbij genoemde termijn verlengd, tenzij de verzekeringnemer tenminste drie maanden voor afloop
van zodanige termijn de verzekering per aangetekend schrijven aan de verzekeraar(s) heeft
opgezegd.
De verzekeraar(s) behoudt/behouden zich het recht voor de verzekering te allen tijde te beëindigen,
waarbij een opzeggingstermijn van tenminste dertig dagen in acht zal worden genomen.
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Van de beëindiging zal/zullen de verzekeraar(s) per aangetekend schrijven mededeling doen aan de
verzekeringnemer. Niet verdiende premie wordt in dat geval gerestitueerd.

Artikel 17 Geschillen
Alle geschillen met uitzondering van die met betrekking tot premiebetaling, worden voorgelegd aan
één of drie in gezamenlijk overleg aan te wijzen deskundige(n) wiens (wier) oordeel door partijen
aanvaard zal worden als een hen bindend advies. De kosten van het bindend advies worden door
partijen ieder voor de helft gedragen en bij het aanvragen van het advies in handen van de
deskundige(n) gesteld.
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