
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.
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Artikel 1 Aanvullende woordenlijst
Aanhangwagen
Een kampeerwagen, caravan, ander voertuig of werktuig of een ander object dat daarmee volgens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stellen is, ongeacht het aantal wielen en alleen als deze aan
het motorrijtuig is gekoppeld.

Motorrijtuig
Het motorrijtuig dat op het verzekeringsbewijs omschreven is, eventueel met een aanhangwagen.

Verzekerde
De bestuurder en de passagiers.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (‘groene kaart’) staan
vermeld en niet zijn doorgehaald.

Artikel 3 Wat is verzekerd
1 Recht op uitkering bij overlijden.

In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, keren wij het bedrag uit dat
verzekerd is voor overlijden.
Als wij voorafgaand aan het overlijden een uitkering hebben gedaan vanwege blijvende invaliditeit die het
gevolg was van hetzelfde ongeval dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de uitkering voor
overlijden.
Als de uitkering die wij hebben gedaan vanwege blijvende invaliditeit hoger is dan de uitkering in verband met
overlijden, vorderen wij daarvan niets terug.

2 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, wordt door ons
een uitkering wegens blijvende invaliditeit verstrekt. Onder blijvende invaliditeit verstaan wij: blijvend geheel of
gedeeltelijk verlies of functieverlies van een deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.
Als de verzekerde overlijdt door een andere oorzaak dan door het ongeval voordat de blijvende invaliditeit is
vastgesteld, dan blijft het recht op uitkering vanwege blijvende invaliditeit bestaan.
De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van de definitieve mate van invaliditeit, zoals die
verwacht werd op grond van medische rapporten, als de verzekerde niet overleden zou zijn.
a Vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit.

De mate van blijvende invaliditeit wordt alleen vastgesteld via medisch onderzoek dat in Nederland is
uitgevoerd.
Voor de bepaling van de mate waarin de verzekerde blijvend invalide is, hanteren wij precieze maatstaven.
Dat zijn de maatstaven die vastgelegd zijn in de laatste uitgave van de "Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment". Dit is een uitgave van de A.M.A. De richtlijnen die daarin staan, worden nog aange-
vuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen.
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- Invloed van kunst- en hulpmiddelen
De vermeerdering of vermindering van (functie)verlies door een buiten het lichaam aan te brengen
kunststof hulpmiddel, wordt niet meegenomen bij het bepalen van de mate van blijvende invaliditeit.

- Vaststelling blijvende invaliditeit, schatting na twee jaar.
De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra sprake is van een onveranderlijke toestand. Als
er binnen twee jaar na het ongeval nog geen onveranderlijke toestand is, wordt de mate van blijvende
invaliditeit toch vastgesteld. Deze wordt gelijkgesteld met de definitieve mate van invaliditeit, zoals die
verwacht wordt op grond van medische gegevens die dan aanwezig zijn.

- Vaststelling vergoeding wettelijke rente
Als binnen één jaar na de datum van het ongeval nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoeden
wij vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval de wettelijke rente over de uitkering. Als wij al
voorschotten op de uitkering hebben gedaan, vergoeden wij daarover geen rente.

b Vaststelling van de uitkering vanwege blijvende invaliditeit.
De uitkering vanwege blijvende invaliditeit wordt berekend door het bedrag dat voor invaliditeit verzekerd is
te vermenigvuldigen met de mate van blijvende invaliditeit. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven
van uitkeringspercentages op basis van de A.M.A.-guides.
Uitkeringspercentage bij volledig (functie)verlies van alleen
een arm ....................................................................... 60%
een hand...................................................................... 54%
een been...................................................................... 40%
een voet....................................................................... 25%
Bij een combinatie van letsels als gevolg van één en hetzelfde ongeval wordt het uitkeringspercentage
vastgesteld door de invaliditeitspercentages van de verschillende letsels te combineren volgens de
A.M.A.-richtlijnen.
Voor één of meer ongevallen wordt in totaal nooit méér uitgekeerd dan het bedrag dat voor blijvende
invaliditeit verzekerd is.

Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen die zijn opgenomen in
artikel 4 van de algemene voorwaarden.
Wij zijn niet tot een uitkering verplicht in geval van:
1 ongevallen die zijn ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een ander die bij de uitkering

belang heeft;
2 ongevallen die het gevolg zijn van het deelnemen aan wedstrijden waarbij het vooral aankomt op snelheid;
3 ongevallen die zijn ontstaan terwijl het motorrijtuig werd gebruikt

- voor verhuur (waaronder leasing),
- of voor vervoer van personen tegen betaling, met uitzondering van carpooling,
- of voor andere doeleinden die niet aan ons zijn opgegeven en niet door de wet zijn toegestaan;

4 ongevallen die zijn onstaan terwijl de bestuurder
- niet in het bezit is van een naar Nederlands recht geldig rijbewijs voor het besturen van het motorrijtuig,
- of niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak;

5 ongevallen die zijn ontstaan of bevorderd of waarvan de gevolgen verergerd zijn doordat de bestuurder van het
motorrijtuig op het moment van het ongeval zo onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend
of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te
besturen, dan wel dat dit hem door de wet of overheid was of zou zijn verboden. Als de bestuurder een
ademtest, urine- of bloedproef weigert, staat dat gelijk met het bepaalde in de vorige zin;

6 ongevallen die zijn onstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt op
grond van een overheidsbesluit;

7 ongevallen die verband houden met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of
poging daartoe;

8 ongevallen die zijn onstaan als gevolg van risicovol gedrag waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roeke-
loos in gevaar heeft gebracht. Deze uitsluiting geldt niet als dit risicovol gedrag redelijkerwijs noodzakelijk was
bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden;

9 ongevallen die zijn ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke
afwijkingen van een verzekerde. Deze uitsluiting geldt niet als deze omstandigheden een gevolg zijn van een
ongeval waarvoor wij op grond van deze verzekering een uitkering verschuldigd waren of zijn;

10psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook, behalve als deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks
gevolg zijn van hersenletsel dat bij het ongeval is ontstaan;

11ongevallen waarvan het ontstaan in relatie staat tot het gebruik van of verslaving aan bedwelmende,
opwekkende of soortgelijke middelen. Deze uitsluiting geldt niet als het gebruik in overeenstemming is met het
voorschrift van een arts en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden;
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12uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), krakende peesschedeontsteking (tendovaginitis
crepitans), zweepslag (coup de fouet), periartritis humeroscapularis (P.H.S.), tennisarm (epicondylitis lateralis),
of golfersarm (epicondylitis medialis), spontane peesruptuur (peesverscheuring);

13de gevolgen van een medische behandeling die de verzekerde heeft ondergaan, zonder dat er een verband
bestaat met een ongeval dat onder deze verzekering gedekt is dat deze behandeling noodzakelijk maakte.

Artikel 5 Beperkingen van de uitkering
1 Voor verzekerden, die ten tijde van het ongeval:
a 70 jaar en ouder zijn, wordt maximaal uitgekeerd:

- bij overlijden 50% van het bedrag dat in overeenstemming met artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden
verzekerd is bij overlijden;

- bij blijvende invaliditeit 50% van het bedrag dat in overeenstemming met artikel 3 lid 2 van deze
voorwaarden verzekerd is bij blijvende invaliditeit, of naar keuze van verzekerde een rente-uitkering die
per jaar gelijk is aan 6% van het verzekerd bedrag dat in overeenstemming met artikel 3 lid 2 van deze
voorwaarden verzekerd is bij blijvende invaliditeit.

b jonger zijn dan 16 jaar bedraagt de uitkering bij overlijden maximaal € 3.500,-.
2 Aantal verzekerden.

Als op het moment van het ongeval het aantal verzekerden dus bestuurder plus passagiers groter is dan in de
personenauto wettelijk is toegestaan, dan worden de verzekerde bedragen per verzekerde verlaagd volgens de
verhouding: aantal toegestane personen / aantal verzekerden.

Artikel 6 Regeling van de schade
Betaling van de uitkering
1 Bij overlijden keren wij uit aan de achterblijvende echtgenoot of echtgenote of geregistreerde partner van de

verzekerde of bij het ontbreken daarvan aan de wettige erfgenamen van de verzekerde en wel aan ieder voor
een gelijk deel. De Staat der Nederlanden en de schuldeisers, die geen erfgenamen zijn, kunnen in geen geval
aanspraak maken op deze uitkering.

2 Bij blijvende invaliditeit keren wij uit aan de verzekerde aan wie het ongeval is overkomen.
3 Als de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door een bestaande ziekte, gebrek of een abnormale lichaams-

of geestesgesteldheid van de verzekerde, al dan niet bij de verzekerde bekend, die niet heeft geleid tot een
zekere mate van blijvende invaliditeit, dan wordt voor de vaststelling van de uitkering uitgegaan van de
gevolgen die het ongeval gehad zou hebben bij een geheel valide en gezond persoon. De voorgaande bepaling
is echter niet van toepassing, als de bestaande ziekte, het gebrek of de abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor wij op grond van deze
verzekering al een uitkering hebben verstrekt of nog moeten verstrekken. Als een bestaande blijvende
invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, dan wordt uitkering verleend op grond van het verschil tussen de
mate van invaliditeit vóór en na het ongeval.

Artikel 7 Einde van de verzekering
In artikel 7 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de verzekering. In aanvulling
daarop eindigt deze verzekering zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald. U bent verplicht
dit zo spoedig mogelijk aan ons mee te delen. In dit geval betalen wij de vooraf betaalde premie over de resteren-
de duur van de verzekering terug.

Artikel 8 Einde van de dekking
In artikel 8 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de dekking. In aanvulling daarop
eindigt de dekking van deze verzekering ook:
1 zodra u of als u komt te overlijden, uw erfgenamen geen belang meer hebben bij het motorrijtuig en er ook niet

meer de feitelijke macht over hebben;
2 in geval van totaal verlies of tenietgaan van het motorrijtuig.
U of uw erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van eigendom of omstandigheid die tot
het einde van de dekking heeft geleid, ons daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9-10 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 9 en 10 geen bepalingen opgenomen.
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Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van verzekerden en rechthebbenden
1 In geval van overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval, bent u of de begunstigde verplicht dit ten

minste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie bij ons te melden. Zowel u als de begunstigde(n) zijn verplicht
uw/hun medewerking te verlenen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak, als dit gevraagd
wordt.

2 In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ongeval zijn zowel u als de verzekerden
verplicht dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden na het ongeval, bij ons te melden. Wordt
de aanmelding later, maar uiterlijk binnen vijf jaar na het ongeval gedaan, dan kan toch een recht op uitkering
ontstaan, als wordt aangetoond, dat:
a de blijvende invaliditeit, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
b de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrek of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn

vergroot;
c de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd.

3 De verzekerde is verplicht:
a zich direct geneeskundig te laten behandelen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen;
b zich, als wij hierom vragen, op kosten van ons te laten onderzoeken door een arts die door ons wordt

aangewezen of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische inrichting;

c aan ons of aan de door ons aangewezen deskundigen alle gegevens te verstrekken of te doen verstrekken
die wij nodig vinden voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit.
Zo nodig dienen daarvoor de vereiste machtigingen te worden afgegeven.
Bij het verstrekken van deze gegevens mogen geen feiten of omstandigheden worden verzwegen, die voor
ons van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit;

d ons tijdig op de hoogte te brengen bij vertrek naar het buitenland en van geheel of gedeeltelijk herstel.
4 U bent verplicht volledig mee te werken aan het nakomen van de genoemde verplichtingen van verzekerde.
5 Het recht op uitkering vervalt als de verzekerde of in geval van zijn overlijden de begunstigde, een van deze

verplichtingen niet is nagekomen en daardoor ons in een redelijk belang heeft geschaad.

Artikel 12 Vervanging van het motorrijtuig
De verzekering geldt ook voor een gelijksoortig vervangend motorrijtuig dat niet aan u of uw echtgeno(o)t(e) toe-
behoort, zolang het verzekerde motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, onderhoud of wettelijk verplichte
keuringen.
Deze dekking geldt voor maximaal dertig achtereenvolgende dagen.
Deze dekking geldt niet als voor het vervangende motorrijtuig een andere verzekering is gesloten.
Voor het verzekerde motorrijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dekking gelden.
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