Bijzondere Voorwaarden
Ongevallen Opzittenden BOO032011

a. waardoor direct levensgevaar voor de verzekerde bestaat,
direct mededeling aan de verzekeraar te doen;
b. waardoor de verzekerde is overleden, zo spoedig mogelijk
doch minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie van de
verzekerde te melden aan de verzekeraar;
c. hun toestemming en medewerking te verlenen tot alle
maatregelen die de verzekeraar nodig acht ter vaststelling
van de doodsoorzaak;
d. alle door de verzekeraar gewenste gegevens te verstrekken;
e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de
vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang
zijn;
f. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te
winnen.
Indien de in dit artikel onder lid 2.1 en lid 2.2 genoemde
verplichting(en) niet worden nagekomen, vervalt ieder recht op
uitkering.
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OO 1 Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerden
Degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer
bevinden op de zitplaatsen van het motorrijtuig voor zover dit
daartoe volgens wettelijke bepalingen en maatstaven is ingericht,
dan wel:
a.
in-, op-, uit- of afstappen;
b.
gedurende de rit - langs de weg - aan het motorrijtuig
een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam
zijn, of het betreffende voertuig vullen met brandstof.
1.2 Ongeval
Een gebeurtenis die verband houdt met de deelname van
verzekerde aan het verkeer met het motorrijtuig en die medisch
aantoonbaar leidt tot lichamelijk letsel en/of de dood als gevolg van
een van buiten komende, plotselinge, onvrijwillige, gewelddadige
inwerking op het lichaam van een verzekerde.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
a. verdrinking;
b. binnenkrijgen van ziektekiemen door onvrijwillige val in water
of in enige andere vloeibare of vaste stof;
c. verstikking;
d. bevriezing;
e. blikseminslag, elektrische ontlading;
f. zonnesteek;
g. verbranding;
h. acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van
gassen/dampen van vaste of vloeibare stoffen (niet zijnde
virussen of bacteriële ziektekiemen);
i. verergering of complicaties als gevolg van
eerstehulpverlening of medische behandeling van
ongevalsletsels;
j. wondinfectie en bloedvergiftiging rechtstreeks verband
houdend met een ongeval,
voor zover medisch komt vast te staan dat de uit deze oorzaken
voortkomende dood of het lichamelijk letsel zijn oorsprong vindt in
de deelname aan het verkeer, die heeft geleid tot de aan
verzekerde met het motorrijtuig overkomen gebeurtenis.
1.3 Uitkeringsgerechtigden
a. Voor de uitkering bij overlijden: de wettige echtgeno(o)t(e)
van de verzekerde bij ontstentenis hiervan: de wettige
erfgenamen.
b. Voor de overige uitkeringen: de verzekerde. De Staat der
Nederlanden wordt niet als erfgenaam aangemerkt.

OO 3 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Voorwaarden
Particulier en de Bijzondere Voorwaarden Motorrijwielen, dekt de
verzekering niet een ongeval:
3.1 veroorzaakt door het ontstaan of de verergering van een
ingewandsbreuk of tussenwervelschijfletsel;
3.2 overkomen aan de passagiers die zich buiten de cabine
bevinden of niet op wettelijk toegestane zitplaatsen worden
vervoerd.
OO 4 Uitkering
4.1
Uitkering bij overlijden (rubriek A).
4.1.1
De verzekering keert uit tot het op het polisblad genoemde
verzekerde bedrag wegens overlijden als rechtstreeks gevolg van
een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van de
verzekering overkomen verkeersongeval.
4.1.2
In geval van overlijden van een verzekerde jonger dan achttien of
ouder dan zeventig jaar bedraagt de uitkering € 3.400,4.1.3
Indien voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval reeds een
uitkering voor blijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, zal deze
uitkering op de uitkering wegens overlijden in mindering worden
gebracht.
4.2
Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B).
4.2.1
De verzekering keert uit voor een aan de mate van invaliditeit
gerelateerd gedeelte van het op het polisblad genoemde
verzekerde bedrag wegens blijvende invaliditeit als rechtstreeks
gevolg van een aan de verzekerde binnen de geldigheidsduur van
de verzekering overkomen ongeval.
4.2.2
In afwijking van het in dit artikellid onder 4.1.1 bepaalde wordt van
het verzekerde bedrag uitgekeerd:
Bij algehele ongeneeslijke:
Geestesstoornis
100%
Verlamming
100%
Bij algeheel verlies van:
Het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
Het gezichtsvermogen van één oog
30%
Het gehoor van beide oren
50%
Het gehoor van één oor
20%
Bij algeheel verlies of functieverlies van:
De arm tot in het schoudergewricht
75%
De arm tot in het ellebooggewricht of tussen
65%
elleboog- en schoudergewricht
De hand tot in het polsgewricht of de arm
60%
tussen pols – en ellebooggewricht
De duim
25%
De wijsvinger
15%
De middelvinger
12%
De ringvinger of de pink
10%
Het been tot in het heupgewricht
70%
Het been tot in het kniegewricht of tussen knie60%
en heupgewricht
De voet tot in het enkelgewricht of het been
50%
tussen enkel- en kniegewricht
De grote teen
10%
Iedere andere teen
5%

OO 2 Verplichtingen bij een ongeval
2.1 Verplichtingen van de verzekerde
De verzekerde is verplicht, onverminderd het bepaalde in de
Algemene Voorwaarden Particulier, in geval van een ongeval:
a. zich direct onder geneeskundige behandeling te (doen)
stellen en alles in het werk te stellen om een spoedige
genezing te bevorderen;
b. zich op kosten van de verzekeraar door een door de
verzekeraar aangewezen arts te doen onderzoeken;
c. zich op kosten van de verzekeraar voor een onderzoek te
doen opnemen in een door de verzekeraar aan te wijzen
ziekenhuis of andere medische inrichting;
d. de verzekeraar direct in kennis te stellen van zijn geheel of
gedeeltelijk herstel;
e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de
vaststelling van de uitkering en/of vergoedingen van belang
zijn;
f. de verzekeraar te machtigen bij derden inlichtingen in te
winnen.
2.2 Verplichtingen van de erfgenamen
De wettige erfgenamen zijn verplicht in geval van een
ongeval:
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4.2.3
In geval van samengestelde vinger- of handletsels zal nimmer
meer dan 60% worden uitgekeerd.
4.2.4
In geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies wordt
van de hierboven onder 4.2.2 en 4.2.3 genoemde percentages een
evenredig deel uitgekeerd.
4.2.5 Vermindering uitkering
Indien reeds voor het ongeval enig lichaamsdeel, orgaan of functie
geheel of gedeeltelijk verloren was, heeft evenredige vermindering
van de uitkering plaats.
4.2.6 Leeftijdsgebonden uitkering
In geval van blijvende invaliditeit van een verzekerde ouder dan
zeventig jaar bedraagt de uitkering ten hoogste € 3.400,-.
4.2.7 Beroep/bezigheden
Voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit blijven
het beroep of de bezigheden van de verzekerde buiten
beschouwing.
4.3
Schadedekking
4.3.1 Verzekerd bedrag
De verzekering dekt tot ten hoogste € 450,- per verzekerde de
schade wegens:
a lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid al of niet de
dood tot gevolg hebbend;
b beschadiging of verlies anders dan door diefstal of vermissing
van stoffelijke zaken die door een verzekerde aan het lichaam
worden gedragen of bagage, die zich op of in het motorrijtuig
bevindt, als rechtstreeks gevolg van een aan de verzekerde
binnen de geldigheidsduur van de verzekering overkomen
ongeval.
4.3.2 Bepaling van de schade
De omvang van de schade en - bij overlijden van de verzekerde de aanwijzing van degenen die recht hebben op de vergoeding, zal
geschieden volgens de in het Burgerlijk Recht ten aanzien van de
onrechtmatige daad geldende regels. Een aan de benadeelde
toekomende uitkering krachtens enige verzekering of wet -hoe ook
genaamd - of arbeidsovereenkomst, zal bij het bepalen van de
omvang van de vergoeding in mindering worden gebracht.
4.4
Samenloop
Indien aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van schade
op grond van enige verzekering, wet of voorziening, dan loopt deze
dekking slechts als excedent boven de dekking, die onder de
andere verzekering, wet of voorziening is verleend, of verleend zou
zijn, indien deze dekking niet zou hebben bestaan.
4.5
Einde van de dekking
Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens
algemene titel, gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing
van de motorrijtuigen, tot dan eigendom van:
a de verzekeringnemer;
b de levenspartner van de verzekeringnemer;
c het bedrijf van de verzekeringnemer,
aan anderen dan de genoemde verzekerden, eindigt terstond de
dekking.

elke verzekerde de uitkering verminderd in de verhouding waarin
het aantal zitplaatsen staat tot het aantal in en opzittenden. Indien
overschrijding plaatsheeft zullen drie personen jonger dan achttien
jaar gelijk worden gesteld aan twee personen van achttien jaar of
ouder.
5.6
Rentevergoeding
Indien de verzekerde recht heeft op uitkering wegens blijvende
invaliditeit en de omvang van de uitkering niet binnen drie
maanden nadat het ongeval aan de verzekeraar is gemeld, kan
worden vastgesteld en indien en voor zover de verzekerde de in
artikel OO 2 omschreven verplichtingen is nagekomen en dat blijft
doen, verhoogt de verzekeraar de uitkering met de wettelijke rente
vanaf de datum van het verstrijken van deze periode tot het tijdstip
waarop de omvang van de uitkering door de verzekeraar is
vastgesteld.
OO 6 Verjaring
Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, vervalt
ieder recht op uitkering zonder meer, indien de kennisgeving of
mededeling op grond van artikel OO 2 van onderhavige
voorwaarden later geschiedt dan zestig maanden nadat het
ongeval heeft plaatsgevonden.

OO 5 Vaststelling van uitkeringen en/of vergoedingen
5.1
Recht op uitkering
De aanspraak op uitkering en/of vergoeding wordt door de
verzekeraar beoordeeld aan de hand van gegevens van door hem
aan te wijzen medische en andere deskundigen.
5.2
Overlijden
De uitkering wegens overlijden wordt vastgesteld zodra het
onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband
tussen beiden door de verzekeraar is afgesloten.
5.3
Blijvende invaliditeit
5.3.1 De uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt vastgesteld,
zodra:
a een blijvende toestand is ingetreden;
b vierentwintig maanden na het ongeval zijn verstreken,
tenzij de verzekerde verzoekt met de vaststelling te
wachten tot een blijvende toestand is ingetreden.
5.3.2 Indien de verzekerde overlijdt als rechtstreeks gevolg van
het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld,
bestaat geen recht op uitkering voor blijvende invaliditeit.
5.3.3 Indien de verzekerde overlijdt anders dan als rechtstreeks
gevolg van het ongeval, voordat de mate van invaliditeit is
vastgesteld, wordt de uitkering gefixeerd ter grootte van de
uitkering, die vermoedelijk zou zijn bepaald, indien de
verzekerde niet was overleden.
5.4 Bestaande aandoeningen
Indien de verzekerde reeds voor het ongeval lijdende was aan
kwalen, ziekten of gebreken wordt bij de vaststelling van de
uitkering en/of vergoedingen uitsluitend rekening gehouden met de
ongevalsgevolgen, die er geweest zouden zijn indien deze kwalen,
ziekten of gebreken niet aanwezig zouden zijn geweest.
5.5
Aantal opzittenden
Indien bij een ongeval blijkt, dat het aantal in- en opzittenden groter
is dan het aantal waarvoor het motorrijtuig is ingericht, wordt voor
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