Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden

CAR
INSURANCE

ONGEVAL & INVALIDITEIT
WIE ZIJN VERZEKERD?

U, de (gemachtigde) bestuurder uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw
motorvoertuig. (Alleen personen tussen de 5 en de 70 jaar zijn verzekerd)

WAAR BENT U VERZEKERD?

De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao.

WAT IS WEL VERZEKERD?

Wij keren u een bedrag uit of vergoeden kosten (volgens de tabel van “Ongeval
& Uitkering”) als:
• Slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een uitkering indien u
of een verzekerde persoon ten gevolge van dit ongeval lichamelijk letsel oploopt
en blijvend invalide wordt.
• Slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een vergoeding
van kosten als ten gevolge van dit ongeval voor u of de verzekerde persoon
medische of tandheelkundige hulp noodzakelijk is.

ONGEVAL

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten inwerkend geweld op het
lichaam van u of een verzekerde persoon (terwijl u of de verzekerde persoon in
de auto zat), waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel
ontstaat.

EIGEN RISICO

Er is geen eigen risico.

MAXIMUMBEDRAGEN

Wij vergoeden:
Bij algehele blijvende invaliditeit door een ongeval, het op het polisblad genoemde
bedrag van US$ 40.000,- per auto. De verzekerde som per verzekerde is de per
auto verzekerde som gedeeld door het aantal inzittenden.
Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit, vindt uitkering aan de verzekerde die door
blijvende invaliditeit is getroffen, plaats aan de hand van de tabel “Ongeval en
Uitkering”. Hierin staan de percentages per soort blijvende invaliditeit . Dit is
het percentage van de verzekerde som wat uitgekeerd wordt per verzekerde,
berekend zoals hierboven aangegeven.
Als sprake is van medische of tandheelkundige hulp door een ongeval, is per
verzekerde tot 70 jaar US$ 270,- als maximum uitkering beschikbaar. De
vergoeding van de medische en/of tandheelkundige kosten is afhankelijk van de
kosten die in rekening zijn gebracht in verband met de behandeling ten gevolge
van het ongeval. De gemaakte medische en-of tandheelkundige kosten worden
alleen vergoed als deze niet elders geclaimd kunnen worden.
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INSURANCE

ONGEVAL & OVERLIJDEN
WIE ZIJN VERZEKERD?

U, de (gemachtigde) bestuurder, of passagiers van uw motorvoertuig. (Alleen
personen tussen de 5 en de 70 jaar zijn verzekerd)

WAAR BENT U VERZEKERD?

De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao.

WAT IS WEL VERZEKERD?

Als slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een uitkering indien
u of een verzekerde persoon ten gevolge van dit ongeval komt te overlijden.

ONGEVAL

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten inwerkend geweld op het
lichaam van u of een verzekerde persoon (terwijl u of de verzekerde persoon in
de auto zat), waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel
ontstaat.

EIGEN RISICO

Er is geen eigen risico.

MAXIMUMBEDRAGEN

Wij vergoeden:
Bij overlijden door een ongeval op het polisblad genoemde bedrag van
US$ 13.800,- De verzekerde som is per auto. De verzekerde som per verzekerde is
de per auto verzekerde som gedeeld door het aantal inzittenden.
De uitkering wordt gedaan aan de echtgeno(o)t(e) of partner met wie de overleden
verzekerde in gezinsverband samenwoonde op het moment van het ongeval of aan
de wettelijke erfgenaam.
Aangetekend dient te worden dat de uitkering bij overlijden voor personen onder
de 18 jaar ten tijde van de schadegebeurtenis beperkt zal zijn tot 10% van de
vermelde uitkering.

UITKERING
HOE WORDT OVERLIJDEN
ALS GEVOLG VAN EEN
ONGEVAL VASTGESTELD
EN HOE VINDT UITKERING
PLAATS?

Is een verzekerde als gevolg van een ongeval overleden, dan stelt een medisch
adviseur dit overlijden vast, voor zover mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval.
Wij stellen het recht op een uitkering vast en mogen deze rechtstreeks aan de
uitkeringsgerechtigde vergoeden.
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HOE WORDT DE BLIJVENDE
INVALIDITEIT ALS
GEVOLG VAN EEN
ONGEVAL VASTGESTELD
EN HOE VINDT UITKERING
PLAATS?

• De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door de medisch adviseur
op basis van de als definitief erkende toestand van de getroffen verzekerde,
voorzover mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval.
• Het beroep of de werkzaamheden van de verzekerde spelen geen rol bij het
vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit.
• Pas als verwacht kan worden dat er geen verandering meer optreedt in de mate
van invaliditeit, wordt het percentage van de blijvende invaliditeit vastgesteld.
De bepaling van het percentage geschiedt volgens de tabel hieronder.
• Wij stellen de schade vast en mogen de schade rechtstreeks aan de
uitkeringsgerechtigde vergoeden.
Bij volledige (functie)verlies van

Mate van Uitkerings
invaliditeit percentage

Het gezichtsvermogen van beide ogen

100%

100%

Het gezichtsvermogen van één oog

30%

30%

Maar als de maatschappij krachtens deze verzekering
uitkering heeft verleend wegens vrelies van het
gezichtsvermogen van het andere oog

70%

70%

Het gehoor van beide oren

60%

60%

Het gehoor van één oor

25%

25%

Maar als de maatschappij krachtens deze verzekering
uitkering heeft verleend wegens verlies van het
gehoor van het andere oor

35%

35%

Een arm

65%

65%

Een onderarm

60%

60%

Een hand

55%

55%

Een duim

25%

25%

Een wijsvinger

15%

15%

Een middelvinger

10%

10%

Een ringvinger

5%

5%

Een pink

5%

5%

Een been

60%

60%

Een onderbeen

55%

55%

Een voet

40%

40%

Een grote teen

5%

5%

Een andere teen

3%

3%

De milt

5%

5%

De smaak en/of de reuk

6%

6%

In geval van Whiplash syndroom zonder objectief aantoonbare neurologische-/
neuropsychologische uitvalsverschijnselen en/of objectief aantoonbare vestibulaire
Afwijking te bepalen door Medisch Adviseur
0-5%
In geval van Whiplash syndroom met objectief aantoonbare neurologische-/
neuropschologische uitvalsverschijnselen en/of objectief aantoonbare vestibulaire
Afwijkingen te bepalen door Medisch Adviseur
5-15%
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HOE WORDT DE BLIJVENDE
INVALIDITEIT ALS
GEVOLG VAN EEN
ONGEVAL VASTGESTELD
EN HOE VINDT UITKERING
PLAATS?

• Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van 1 of meer van
de hiervoor genoemde lichaamsdelen of organen, wordt een evenredig deel
uitgekeerd.
• Bij volledige (functie)verlies van meer dan één vinger van een hand wordt niet
meer uitgekeerd dan bij verlies van de gehele hand.
• In de gevallen die niet in de tabel van “Ongevallen en Uitkering” zijn genoemd,
wordt het percentage blijvende invaliditeit vastgesteld door ons op advies van
de medisch adviseur en rekening houdend met het medisch onderzoek.
• De in de tabel genoemde percentages worden lager als de blijvende invaliditeit
is verergerd door ziekte en (lichamelijke) afwijkingen die vóór het ongeval al
bestonden.
• Als een jaar na het ongeval de mate van blijvend invaliditeit niet is vastgesteld,
vergoeden wij de wettelijke rente over het uit te keren bedrag vanaf de 366e
dag na het ongeval. De rente wordt gelijk met de uitkering voor de blijvende
invaliditeit betaald.

WELKE AANDACHTSPUNTEN GELDEN ALS U
EEN BEROEP DOET OP DE
ONGEVALLENVERZEKERING?

• U, de verzekerde of uitkeringsgerechtigde volgen de voorschriften van de
behandelend arts(en) op. Als deze voorschriften niet worden opgevolgd en onze
belangen daardoor worden geschaad, keren we niet uit.
• U, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde vragen de behandelende arts of
medisch specialist de reden van overlijden of van behandeling bekend te maken
als de medisch adviseur daarom vraagt.
• U, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde verlenen medewerking bij het
opvragen van informatie die wij of de medisch adviseur noodzakelijk vinden in
verband met beroep op een uitkering van de ongevallenverzekering.

WAT WORDT NIET
VERZEKERD?

1. We keren niet uit als:
• Het ongeval is ontstaan door psychische aandoeningen
• Het ongeval is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid
• Het ongeval is ontstaan bij het plegen van misdrijf of een poging daartoe
• De verzekerde alcohol heeft gebruikt en het bloedalcoholpromillage of het
ademalcoholgehalte hoger is dan wettelijk is toegestaan.
• De verzekerde weigert mee te werken aan een bloedonderzoek ter vaststelling
van het bloedalcoholpromillage of het ademalcoholgehalte
• De verzekerde onder invloed verkeert van bedwelmende middelen,
opwekkende middelen of geneesmiddelen
• Het ongeval is ontstaan tijdens het deelnemen aan:
- Snelheidswedstrijden of –ritten
- Regelmatigheids-of behendigheidswedstrijden
- Slipcursussen
- Als de bestuurder in slaap is gevallen
2. Deze uitsluiting geldt ook voor niet-officiele wedstrijden en ritten.
• Het ongeval is ontstaan tijdens bergtochten. Als de bergtocht voert langs
wegen of terreinen die ook voor ongeoefende wandelaars geschikt zijn, geldt
de uitsluiting niet. De verzekerde toont aan dat er sprake is van een tocht
voor ongeoefende wandelaars.
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WAT WORDT NIET
VERZEKERD?

• Het ongeval is veroorzaakt tijdens sportbeoefening tegen betaling
• Het ongeval is ontstaan tijdens het rijden met een motorrijtuig op terreinen,
circuits en gebieden die niet bedoeld zijn voor het dagelijks verkeer, zoals
bospaden, zandverstuivingen, heidevelden, stranden, beken en dergelijke
• Het ongeval verband houdt met een vechtpartij, behalve als aangetoond kan
worden dat de agressie niet van de verzekerde is uitgegaan
3. Wij keren niet uit als de verzekerde blijvend invalide wordt ten gevolge van
zijn krijgs- of gewapende activiteiten
4. Als de blijvende invaliditeit van de verzekerde het directe gevolg is van
gevechtshandelingen.
5. U heeft geen recht op een uitkering als de bepalingen over fraude, ontlusten
of een gewapend conflict van toepassing zijn, zoals vermeld in de algemene
voorwaarden.
6. Er is ook geen recht op een uitkering als:
• De verzekerde het ongeval, als gevolg waarvan hij blijvend invalide is geraakt,
opzettelijk heeft veroorzaakt of dat met zijn toestemming is gebeurd
• U ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de
verzekering of bij melding van het ongeval
• U belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven, of als u na het
ongeval uw medewerking niet verleent en u daardoor onze belangen schaadt
• U onze overige gedragsregels niet nakomt (zie algemene voorwaarden)
• Het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met molest of
atoomkernreacties of relletjes (zie algemene voorwaarden).
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