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Bii amputatie of geheel verlies van het
gëbruiksvermogen van:
arm tot in  

bliivende
invaliditeit, aan de verzekerde uitge-
keerd zou hebben. In de volgende gevallen
wordt de mate van invaliditeit vastgesteld
overeenkomstig het percentage dat bij ieder
letsel is aangegeven:

blovende invaliditeit kan geschieden, hebben
de wettige erfgenamen, wederom met
uitzondering van de Staat, aanspraak op
uitkering van het bedrag dat de maatschappij,
aan de hand van een in redelijkheid te
bepalen verwachte mate van 

IJden van verzekerde. Indien de verzekerde
anders dan tengevolge van het ongeval komt
te overlijden voordat de vaststelling van

over-

geluk aan de
wettelijke rente over het uiteindelijk voor blij-
vende invaliditeit uit te keren bedrag. Deze
extra uitkering wordt berekend vanaf de 366e

dag na de dag van het ongeval tot de dag
waarop de uitkering wegens blijvende invali-
diteit geschiedt. De extra uitkering wordt
verleend uiterlijk tot de 730e dag na de dag
van het ongeval of tot de dag van het 

verstroken  van een periode van
365 dagen na de dag van het ongeval de
mate van blijvende invaliditeit nog niet
definitief kan worden vastgesteld, betaalt de
maatschappij een extra uitkering 

I.
2 Blijvende invaliditeit
2.1 Indien een verzekerde tengevolge van het
ongeval blijvend invalide is geworden, wordt
de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld
zonder rekening te houden met het beroep
van de verzekerde. Deze vaststelling zal ge-
schieden wanneer redelijkerwijs is aan te
nemen dat de toestand van de verzekerde,
voor zover het gevolg van het ongeval, niet
meer zal verbeteren of verslechteren, doch in
ieder geval binnen twee jaar na het ongeval.
Indien na het 

. 
;c?po;ou,tgekeerd, met een maximum van

50?0 van het voor overlijden verzekerde

5.000,-.
Ingeval de verzekerde 70 jaar of ouder was
wordt 

17 jaar
nog niet had bereikt bedraagt de uitkering
maximaal f 

leeftdd van 

IJdt keert de maatschappij aan de wettige
erfgenamen, met uitzondering van de Staat,
het voor overlijden verzekerde bedrag uit,
onder aftrek van hetgeen eventueel reeds
voor blijvende invaliditeit werd uitgekeerd.
Ingeval de verzekerde de 

over-
gevolge van het

ongeval binnen 2 jaar na het ongeval 

1 Overlijden
Indien de verzekerde ten 

misdrijf.

Vaststelling van de
uitkering

Indien zich een gebeurtenis voordoet zoals
omschreven in artikel 1 wordt de uitkering
met inachtneming van de volgende bepa-
lingen vastgesteld:

motorr(ituig wordt deelgenomen aan een
(poging tot) zon-

der toestemming van de verzekeringnemer;

2 een ongeval c.q. schade ontstaan terwijl of
doordat laad- en loswerkzaamheden verband
houdende met beroepsgoederenvervoer
verricht worden;
3 een ongeval c.q. schade terwijl met het

motorrutuig wordt gebruikt 

motorr(ituig bevinden.

Uitsluitingen

A

Naast de reeds in de Algemene voorwaarden
vermelde uitsluitingen (men leze daar voor
‘schade’ ook ‘een ongeval’) geldt nog het
volgende:
De verzekering biedt geen dekking voor:
1 een ongeval c.q. schade ontstaan terwijl of
doordat het 

ontplof-
fing, zelfontbranding, botsing, omslaan, van
de weg geraken of enig plotseling van buiten

2 Als verzekerde personen worden eveneens
staat. komend onheil, tanken en het verrichten van

een noodreparatie, zich in de direkte omge-
ving van het 

wa-
ren, in verband met een met het motorrijtuig
plaatsvindende gebeurtenis als brand, 

zd voordien in het motorrijtuig gezeten 

motorriituig
stappen alsmede de personen die, voorzover

motorriïtuig, indien
dit uitdrukkelijk op het polisblad vermeld

aangemerkt zij die in of uit het 1 Als verzekerde personen worden
aangemerkt:
1.1 de inzittenden van het motorrijtuig
exclusief de bestuurder;
1.2 de bestuurder van het 

z&-i opgeven.

De verzekerde personen

3

ot wordt van
meerdere motorrijtuigen zal de dekking
gelden voor het motorrijtuig, waarvan merk
type en kenteken op het moment van het
ongeval aan de maatschappij 

motorrijtui$ Indien
verzekeringnemer houder  IS 

soortgel(ik  is aan het op het
polisblad vermelde 

motorr#uig waarvan
verzekeringnemer houder wordt, mits dat
motorrijtuig 

onver-
minderd voor het 

motornjtuig geldt deze
verzekering in geval van vervanging 

onvnïwillig
binnenkrijgen van gassen of dampen;
2.3 besmetting tengevolge van een
onvrijwillige val in water.
3 Op voorwaarde dat verzekeringnemer
houder is van één 

zOn dood of een geneeskundig vast te
stellen lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Als ongeval worden ook beschouwd:

1

2.1 verdrinking en verstikking;
2.2 acute vergiftiging door het 

zdn wil plaatsvindt
en 

verzeker-
de, die onafhankelijk van 

inwer-
king van geweld op het lichaam van 

pl$se-
ling van buiten komende rechtstreekse  

een 

IJden door vernieling, teniet gaan
of beschadiging van meegevoerde bagage.
Onder ongeval wordt verstaan 

kos-
ten hebben gemaakt,
schade 

motor-
rijtuig

door een ongeval overlijden,

2

door een ongeval blijvend invalide worden,
voor de geneeskundige behandeling van de
lichamelijke gevolgen van een ongeval 

z(i
in verband met het gebruik van het 

1 Deze verzekering geeft voor zover  op het
polisblad vermeld de verzekerde personen c.q.
hun erfgenamen recht op uitkering indien 

Omvang van de dekking  



overlJden nodig acht.

ztjn verplicht hun toestemming en
medewerking te verlenen tot elk onderzoek
dat de maatschappij ter vaststelling van de
oorzaak van 

overluden  aan de maatschappij

kennis te worden gegeven. De wettige
erfgenamen 

verze
kerde dient daarvan binnen achtenveertig
uren na het 

op een
uitkering

den is bepaald in het artikel ‘Melding van
schade’ geldt nog het volgende:
1.1 In geval van overlijden van een 

van aanspraken 
voorwaar-Melding  en behandeling  1 Naast hetgeen in de Algemene  

werkeluk aantal verzekerden buiten de
bestuurder.

enfof afwijking.
2 Indien op het moment van het ongeval bij
de verzekerde reeds een invaliditeit in de zin
van deze verzekering bestond welke door het
ongeval wordt vergroot, wordt de uitkering

berekend op basis van het verschil tussen de
mate van invaliditeit na en voor het ongeval.
3 Indien op het moment van het ongeval het
werkelijk aantal verzekerden als bedoeld in
artikel 2 groter is dan het aantal inzittenden
als vermeld op het polisblad wordt voor alle
verzekerden, behalve voor de bestuurder, het
verzekerde bedrag teruggebracht in de ver-
houding van het aantal inzittenden volgens
het polisblad buiten de bestuurder tot het

afwtjking  bestond, wordt bij de
vaststelling van de uitkering alleen rekening
gehouden met de in redelijkheid vast te stel-
len gevolgen, welke het ongeval zou hebben
gehad voor een persoon zonder zodanige
ziekte 

enlof
geestelijke 

wiize
is voorzien.

Beperking van de
uitkering

1 Indien op het moment van het ongeval bij
de verzekerde reeds een ziektetoestand 

- andere voor persoonlijk gebruik bestemde
bagage, met uitzondering van geld, waar-
depapieren, handelsartikelen, sieraden,
kunstvoorwerpen of artikelen die alleen
voor verzamelaars waarde hebben.

De uitkering heeft plaats tot het maximaal
voor bagage verzekerde bedrag en voorzover
in de vergoeding niet reeds op andere 

;‘o de verzekerde gedragen kledingstuk-

- aan’ de verzekerde in eigendom toebehoren-
de gebruiksvoorwerpen,

- 
zJn:

motorrQtuig met het
oogmerk daaruit zaken te ontvreemden.
De voor de uitkering in aanmerking komende
zaken 

geluke gebeurtenis wordt niet beschouwd het
beschadigen van het 

der-

motornjtuig treffende
gebeurtenis als brand, ontploffing, zelfont-
branding, botsing, omslaan, van de weg gera-
ken, of enig plotseling van buiten komend
onheil, vernield of beschadigd worden, keert
de maatschappij de kosten van herstel uit of,
indien herstel niet meer mogelijk is, de waar-
de van die zaken onmiddellijk voor het ont-
staan van de schade, verminderd met de
eventuele restantwaarde. Ingeval van vermis-
sing wordt eveneens uitkering verleend, mits
die vermissing verband houdt met een hier-
boven omschreven gebeurtenis. Als een 

blindege-
leidehond en de kosten van noodzakelijk
vervoer naar en van een arts of ziekenhuis.
4 Bagage
Indien in het motorrijtuig aanwezige zaken
tengevolge van een het 

(tand-lartsenhonoraria,  kosten van
genees- en verbandmiddelen, kosten van
ziekenhuisverpleging, de eerste aanschaf van
door het ongeval noodzakelijk geworden
prothesen, een invalidewagen of  

20.000,-.
3 Geneeskosten
Indien de verzekerde tengevolge van het
ongeval kosten voor geneeskundige
behandeling heeft gemaakt, keert de maat-
schappij deze kosten uit tot ten hoogste het
daarvoor verzekerde bedrag, voor zover het
maken van deze kosten redelijk is en voor
zover niet uit andere hoofde aanspraak op
vergoeding van deze kosten gemaakt kan
worden.
Voor vergoeding komen uitsluitend in aan-
merking: 
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- uitkeringspercentageU 
- mate van blijvende invaliditeitI 

je vinden percen-
tage van het verzekerde bedrag.

geluk aan het percentage van de mate van
invaliditeit berekend over het verzekerde
bedrag tenzij blijkens het polisblad
cumulatieve dekking van toepassing is.
2.3 Is bliikens het polisblad cumulatieve
dekking van toepassing dan is de uitkering
voor bliivende invaliditeit aeliik aan het
volgens, navolgende tabel 

met dien verstande dat bij amputatie of ge-
heel verlies van het gebruiksvermogen van
meer dan één vinger van één hand de mate
van invaliditeit wordt vastgesteld op een
percentage dat niet hoger is dan het percen-
tage voor een gehele hand en dat er bij
gedeeltelijke amputatie of gedeeltelijk verlies
van het gebruiksvermogen van de genoemde
lichaamsdelen een evenredig deel van het
aangegeven percentage in aanmerking wordt
genomen.
Heeft het ongeval meer dan één letsel tot
gevolg, dan wordt de mate van invaliditeit
vastgesteld op de som van de percentages
voor elk letsel afzonderlijk, echter ten hoogste
op 100%.
2.2 De uitkering voor blijvende invaliditeit is



inzit-
tendenverzekering.
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motornjtuig is ingericht.
5 Beperking verzekerd bedrag
In afwijking van het bepaalde in artikel 5
sub 3 geldt voor de gezinsdekking:
Indien op het moment van het ongeval het
aantal verzekerden in een ander dan het ver-
zekerde motorrijtuig groter is dan het aantal
inzittenden als vermeld op het polisblad,
wordt voor al die verzekerden het verzekerde
bedrag teruggebracht in de verhouding van
het aantal inzittenden als vermeld op het
polisblad tot het aantal van die verzekerden.
Indien de verzekerden zich bevinden in twee
of meer andere motorrijtuigen dan geldt de
berekeningswrjze voor al die verzekerden
tezamen.
6 Samenloop
Het recht op uitkering uit hoofde van de
gezinsdekking wordt ingekort met het recht
op uitkering uit hoofde van een andere 

motornjtuig als genoemd in dit
artikel sub 3.2 is het aantal verzekerden
beperkt tot het aantal zitplaatsen waarvoor
het 

njtuig met een totaal gewicht van niet meer
dan 3500 kg, dat uitsluitend wordt aange-
wend voor ander gebruik dan het zakelijk
vervoer van goederen.

4 Beperking aantal verzekerden
Voor een 

motor-

zrj op het
moment van het ongeval de leeftijd van 18
jaar nog niet hebben bereikt.
3 Onder een ander dan het verzekerde
motorrijtuig wordt in dit kader verstaan:
3.1 een personenauto ingericht voor het
vervoer van maximaal 6 personen;
3.2 een als bedrijfsauto gekentekend 

zrjnlhaar gezins-
leden, als bestuurder of passagier van een
ander dan het verzekerde motorrijtuig (zie dit
artikel sub 3).
2 Onder gezinsleden worden verstaan de met
verzekeringnemer in gezinsverband samenwo-
nende echtgenotelechtgenoot of levenspartner
alsmede de met hem in gezinsverband
samenwonende kinderen voor zover 

zrjn bewezen;
2.4 voor bagageschade zodra de omvang van
de schade is aangetoond, b.v. door overleg-
ging van de reparatie of aankoopnota of door
middel van het rapport van een door de
maatschappij ingeschakelde expert.

Gezinsdekking 1 Indien op het polisblad staat vermeld, dat
de gezinsdekking van toepassing is, geldt
deze autoinzittendenverzekering mede voor de
verzekeringnemer en voor 

zij
voor vergoeding in aanmerking komen en
nadat de gemaakte kosten door middel van
rekeningen 

artslen)
en deskundigen:

1.3 De maatschappij verleent geen uitkering
indien de verzekeringnemer of de verzekerde
een van deze verplichtingen niet is nageko-
men.

7

2 De overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 4 en 5 vastgestelde uitkering wordt
aan de rechthebbende betaald:

2.1 voor overlijden zodra de verplichting van
de maatschappij daartoe vaststaat en de akte
van erfrecht is overgelegd;
2.2 voor blijvende invaliditeit zodra de graad
van de blijvende invaliditeit definitief is vast-
gesteld;
2.3 voor geneeskosten zodra vaststaat dat 

- mee te werken aan onderzoeken door de
door de maatschappij aangewezen 

zrjn genezing onder meer door de voor-
schriften van de behandelende arts op te
volgen,

- zich onder
stellen en

geneeskundige behandeling te
zolang dit redelijkerwijs nodig is

daaronder te blijven en mee te werken aan

1.2 In geval van verwonding dient de verze-
kerde:


