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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Ongeval
Naast het begrip ongeval, zoals dat in de Algemene
Begripsomschrijvingen staat vermeld, verstaan wij onder ongeval ook:
a. acute vergiftiging door het plotseling en ongewild binnenkrijgen van
gassen, dampen en vloeibare of vaste stoffen. Vergiftiging door het
binnenkrijgen van allergenen of ziektekiemen is hiervan uitgezonderd;
b. plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in
het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen en/of de oren,
waardoor inwendig letsel ontstaat. Letsel door het binnenkrijgen van
allergenen of ziektekiemen is hiervan uitgezonderd;
c. besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in het water of
een andere vloeibare of vaste stof;
d. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek,
hitteberoerte, blikseminslag en de lichamelijke gevolgen van
elektrische ontladingen en etsing door bijtende stoffen;
e. verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand als de
verzekerde geïsoleerd raakt bij een natuurramp, instorting, invriezing,
insneeuwing, noodlanding, schipbreuk of door een andere grote
algemene ramp;
f. plotselinge verstuiking, ontwrichting en spier- en
bandweefselscheuring. De aard en de plaats van deze letsels
moeten geneeskundig vast te stellen zijn;
g. complicaties en verergeringen van het ongevalletsel die een direct
gevolg zijn van eerstehulpverlening of van een behandeling die door
een ongeval noodzakelijk is geworden. Deze behandeling moet zijn
verricht door of op voorschrift van een door de bevoegde instanties
erkende arts;
h. wondinfectie of bloedvergiftiging die een direct gevolg is van een
ongevalletsel;
i.
HIV-besmetting die het gevolg is van een bloedtransfusie of een
injectie met een besmette naald tijdens een (be)handeling die door
een arts is voorgeschreven. Deze (be)handeling moet uitgevoerd zijn
door een door de bevoegde instanties erkende arts of
verpleegkundige in een door de bevoegde instanties erkend
ziekenhuis;
j.
whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom,
waaronder wij in ieder geval verstaan lichamelijk functionele
beperkingen die het gevolg zijn van een cervikaal of lumbaal
acceleratie-/deceleratieletsel van de wervelkolom;
k. een ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens handelingen die
hij verricht om mensen, dieren, zaken en/of zichzelf te redden;
l.
een ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens rechtmatige
zelfverdediging.
2. Rechthebbende
Als rechthebbenden worden aangemerkt:
voor de uitkering bij overlijden: de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde;
bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e): de kinderen van de verzekerde
ieder voor een gelijk deel;
bij ontstentenis van deze kinderen: de gezamenlijke erfgenamen van
de verzekerde.
De overige uitkeringen vinden plaats aan de verzekerde zelf.
Is een rechthebbende bij het ontstaan van een recht op uitkering niet
meer in leven dan worden zijn gezamenlijke erfgenamen, voor zover niet
anders is overeengekomen, als rechthebbenden beschouwd. Als ook
erfgenamen ontbreken, zijn wij niet tot uitkering verplicht.
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Verzekerde
a. U, waaronder ook te verstaan uw firmanten en maatschapsleden;
b. de werknemers, in vaste dienst van u, inclusief de periode van hun
proeftijd;
c. de bestuurder en de passagiers van een aan u toebehorend
motorrijtuig, maar alleen als zij:
met uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming gebruik
maken van het motorrijtuig;
niet horen tot de onder 1.3.a en 1.3.b van deze rubriek
genoemde personen;
d. de passagiers van een motorrijtuig van een cliënt, maar alleen als:
en zolang het motorrijtuig aan u voor reparatie, onderhoud of
keuring is toevertrouwd;
de bestuurder van het motorrijtuig één van de onder 1.3.a of
1.3.b genoemde personen is;
de passagier niet behoort tot de onder 1.3.a of 1.3.b genoemde
personen.

Artikel 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de
Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen
aan de Middellandse Zee.

Artikel 3

Omvang van de dekking
1.

2.

Dekking
Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden dekken wij onder deze
rubriek overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval van
de verzekerde:
genoemd onder 1.3.a en 1.3.b van deze rubriek, overkomen
waar ook ter wereld en al dan niet in de uitoefening van zijn
dienstbetrekking;
genoemd onder 1.3.c en 1.3.d van deze rubriek, overkomen in het
geldigheidsgebied als omschreven in de Algemene Voorwaarden
tijdens:
a. het verblijf in het motorrijtuig en het in- en uitstappen, of - als het
motorrijtuig een motorrijwiel of scooter is - het verblijf op het
motorrijtuig en het op- en afstappen;
b. het verrichten van of helpen bij noodreparaties aan het
motorrijtuig terwijl aan het verkeer wordt deelgenomen;
c. het vullen van de brandstoftank van het motorrijtuig;
d. hulp aan medeweggebruikers, terwijl met het motorrijtuig aan
het verkeer wordt deelgenomen.
Verzekerde bedragen
a. Voor de verzekerde genoemd onder 1.3.a van deze rubriek zijn de
verzekerde bedragen:
1. bij overlijden € 25.000,-;
2. bij blijvende invaliditeit € 50.000,-.
b. Voor de verzekerde genoemd onder 1.3.b van deze rubriek zijn de
verzekerde bedragen:
1. bij overlijden 1x het jaarloon;
2. bij blijvende invaliditeit: 2x het jaarloon.
Bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, zal
het totale loon tijdens de laatste 12 volle maanden voorafgaande aan
het ongeval gelden als basis voor de vaststelling van de uitkering.
In dat geval moet een opgave worden overgelegd die door een
registeraccountant of een accountant administratie consulent
gewaarmerkt is, waarop het hiervoor bedoelde loon van de
verzekerde is aangegeven. Voor zover een verzekerde op het
moment van het ongeval nog geen 12 maanden in vaste dienst is,
zal voor de vaststelling van de uitkering worden uitgegaan van het
jaarloon dat uitgerekend is op basis van zijn laatst genoten vaste
maandsalaris, inclusief vakantiegelduitkeringen. Onder jaarloon
verstaan wij het premieloon Werkloosheid Wet voor franchise.
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c.

Voor de verzekerde genoemd onder 1.3.c en 1.3.d van deze rubriek
zijn de verzekerde bedragen:
1. bij overlijden € 10.000,-.
Is de verzekerde jonger dan 16 jaar of ouder dan 64 jaar dan
wordt € 2.500,- uitgekeerd.
2. bij blijvende invaliditeit € 20.000,-.
Is de verzekerde ouder dan 64 jaar dan wordt geen uitkering
wegens blijvende invaliditeit verleend.

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
Wij zijn niet gehouden tot uitkering onder deze rubriek, als:
1. Opzet
een verzekerde en/of een rechthebbende het ongeval opzettelijk, dat wil
zeggen met moedwil heeft veroorzaakt.
2. Misdrijf en vechtpartij
het ongeval dat een verzekerde is overkomen het gevolg is van:
een (poging tot) misdrijf van die verzekerde of
deelneming aan een vechtpartij anders dan uit rechtmatige
zelfverdediging.
3. Bestaande afwijkingen
de gevolgen van het ongeval direct of indirect veroorzaakt zijn door de
gebrekkige geestelijke of lichamelijke toestand van die verzekerde.
Deze uitsluiting is alleen niet van toepassing als deze toestand het gevolg
is van een vroeger ongeval, waarvoor wij op deze polis al een uitkering
hebben verstrekt. Ingewandsbreuk, hernia nuclei pulposi en andere
vormen van hernia beschouwen wij nooit als ongevalsgevolg.
4. Alcohol
het ongeval een gevolg is van overmatig gebruik van alcohol of van een
stimulerend of verdovend middel door verzekerde, behalve wanneer het
gebruik volgens het voorschrift van een arts gebeurt.
5. Bijzondere bezigheden
het ongeval het gevolg is van één van de hieronder genoemde
bezigheden van de verzekerde:
vliegen, anders dan als passagier;
het maken van bergtochten over gletschers, behalve wanneer
onder leiding van een erkende gids alsmede ‘klettern’;
deelneming aan of training voor wedstrijden met motorrijtuigen,
motorboten en bromfietsen, waarin het snelheidselement overheerst;
het beoefenen van sport als beroep of als nevenberoep;
bobsleeën en skeleton;
het verrichten van beroepswerkzaamheden met
houtbewerkingsmachines.
6. Laadruimte
de verzekerde zich als passagier van een bestel- of vrachtauto in of op de
laadruimte bevindt.
7. Buitenlands ingezetenen
de verzekerde niet in Nederland woonachtig is.
8. Verhuur
de verzekerde als bestuurder of passagier gebruik maakt van een van u
gehuurd motorrijtuig.
Deze uitsluiting is niet van toepassing als dat motorrijtuig aan een cliënt
verhuurd is terwijl zijn motorrijtuig voor reparatie, onderhoud of keuring
aan u is toevertrouwd.
9. Vervoer tegen betaling
de verzekerde als bestuurder of passagier gebruik maakt van een
motorrijtuig van u waarvoor een bedrijfsvergunning is afgegeven voor
vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, of van een
motorrijtuig van u dat als zodanig gebruikt wordt.
10. Leasing
de verzekerde als bestuurder of passagier gebruik maakt van een leaseauto. Deze uitsluiting geldt niet wanneer deze lease-auto voor reparatie,
onderhoud of keuring aan u is toevertrouwd.
11. Huurkoop
de verzekerde als bestuurder of passagier van een motorrijtuig dat u in
huurkoop heeft gekocht. Deze uitsluiting geldt niet wanneer het
motorrijtuig voor reparatie, onderhoud of keuring aan u is toevertrouwd.
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Artikel 5

Verplichtingen van de verzekerden na
een ongeval
In aanvulling op het artikel ‘Verplichtingen bij schade en bij hulpverlening’ in de
Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen.
De verzekerde en/of de rechthebbende hebben na een ongeval de volgende
verplichtingen:
1. Overlijden
Heeft een ongeval de dood veroorzaakt, dan moet daarvan ten minste
48 uur voor de begrafenis of crematie kennis worden gegeven aan ons.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op uitkering.
De rechthebbende is verplicht toestemming en medewerking te verlenen
tot alle maatregelen, die wij ter vaststelling van de doodsoorzaak nodig
vinden.
2. Blijvende invaliditeit
Kan van een ongeval blijvende invaliditeit het gevolg zijn, dan moet de
rechthebbende daarvan uiterlijk binnen 90 dagen na het ongeval kennis
geven aan ons.
Als deze termijn wordt overschreden, houdt hij zijn recht op uitkering
maar alleen als wordt aangetoond dat de invaliditeit het uitsluitend gevolg
van een ongeval is, de gevolgen van dat ongeval niet door ziekte,
gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid
vergroot zijn en de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandeld arts heeft opgevolgd. Het recht op de wettelijke rente die in
artikel 6.2 van deze rubriek vermeld is, vervalt als de kennisgeving aan
ons niet binnen een jaar na het ongeval heeft plaatsgevonden.
Het recht op uitkering vervalt als de aangifte later dan 5 jaar na het
ongeval plaatsvindt.
3. Geneeskundige behandeling
De verzekerde, die aanspraak maakt op uitkering wegens blijvende
invaliditeit is verplicht:
zich zo snel mogelijk na het ongeval onder geneeskundige
behandeling te stellen en al het nodige te doen om zijn herstel zo
veel mogelijk te bevorderen;
zich zo nodig door een door ons aangewezen geneesheer te laten
onderzoeken;
de behandelende artsen te vragen alle door ons gewenste
inlichtingen aan onze medisch adviseur te verstrekken;
herstel of beëindiging van de geneeskundige behandeling direct
schriftelijk aan ons mee te delen.
Aan deze rubriek kunnen geen rechten worden ontleend, als de verzekerde
en/of de rechthebbende één of meer van de bovenomschreven verplichtingen
niet is nagekomen en daardoor onze belangen heeft geschaad.
In ieder geval kunnen aan deze rubriek geen rechten meer worden ontleend na
verloop van 5 jaar nadat de verzekerde en/of de rechthebbende voor het eerst
kennis kreeg van een gebeurtenis waaruit hij redelijkerwijs had moeten
concluderen dat hij mogelijk een beroep op dekking onder deze rubriek zou
moeten doen.

Artikel 6

De uitkering
De uitkering wordt vastgesteld mede aan de hand van de gegevens en
inlichtingen die door de verzekerde verstrekt zijn.
1. Overlijden
Heeft een ongeval de dood veroorzaakt dan betalen wij het daarvoor
verzekerde bedrag. Hebben wij op grond van hetzelfde ongeval al een
uitkering onder deze rubriek gedaan of zijn wij die verschuldigd wegens
blijvende invaliditeit, dan wordt deze hierop in mindering gebracht.
Als de uitkering voor blijvende invaliditeit hoger is geweest zullen wij het
meerdere niet terugvorderen.
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2.

3.

Blijvende invaliditeit
In de gevallen die hierna staan vermeld, keren wij het daarachter vermelde
percentage van het verzekerde bedrag uit:
a. ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of ongeneeslijke
algehele verstoring van de geest als gevolg van hersenletsel 100%
b. verlies van het gehele gezichtsvermogen van beide ogen
100%
c. verlies van het gehele gezichtsvermogen van 1 oog
30%
Als wij op grond van deze verzekering al een uitkering voor
verlies van het gehele gezichtsvermogen van het andere oog
hebben gedaan
70%
d. verlies van het gehele gehoorvermogen van beide oren
60%
e. verlies van het gehele gehoorvermogen van 1 oor
25%
Als wij op grond van deze verzekering al een uitkering voor
verlies van het gehele gehoorvermogen van het andere oor
hebben gedaan
35%
f. verlies van het gehele spraakvermogen
50%
g. verlies van een long
25%
h. verlies van de milt
5%
en bij algeheel verlies of het verlies van het gebruiksvermogen van:
i.
een arm tot in het schoudergewricht
75%
j.
een arm in of boven het ellebooggewricht
70%
k. een hand of een arm beneden het ellebooggewricht
65%
l.
een duim
25%
m. een wijsvinger
15%
n. een middelvinger
12%
o. een ringvinger of een pink
12%
p. alle vingers van een hand
65%
q. een been tot in het heupgewricht
75%
r. een been in of boven het kniegewricht
60%
s. een voet of een been beneden het kniegewricht
50%
t. een grote teen
10%
u. één van de andere tenen
5%
v. de reuk of de smaak
10%
w. het gehele natuurlijke gebit
20%

Artikel 7

Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie als
en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van
opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

Van de hierboven genoemde percentages vergoeden wij bij gedeeltelijk
verlies of gedeeltelijk functieverlies een evenredig deel, met dien
verstande, dat bij gedeeltelijk verlies van een arm of been het volledige
daarvoor vermelde percentage zal worden uitgekeerd.
Bij samenloop binnen 24 uur van letsels door één of meer ongevallen zal
de totale uitkering niet meer dan 100% bedragen. Het (functie)verlies van
verschillende vingers geeft geen aanspraak op een hogere uitkering dan
het (functie)verlies van de hele hand.
Voor de andere blijvende invaliditeit dan hiervoor omschreven zal de
vaststelling plaatsvinden naar de belangrijkheid in verhouding tot de
gevallen die wel genoemd zijn. Daarbij zal voor de verzekerde, genoemd
onder 1.3.a en 1.3.b van deze rubriek - als hij dat wenst - rekening
worden gehouden met zijn beroep. Voor de verzekerde, genoemd onder
1.3.c en 1.3.d van deze rubriek wordt geen rekening gehouden met het
beroep.
De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, zodra er van een
onveranderlijke toestand kan worden gesproken, maar uiterlijk binnen
3 jaar na het ongeval.
Wij betalen vanaf de dag waarop 1 jaar na het ongeval verstreken is tot
de dag waarop de uitkering wegens blijvende invaliditeit plaatsvindt, aan
de verzekerde de wettelijke rente met een minimum van 10% per jaar van
het bedrag dat uiteindelijk voor blijvende invaliditeit vastgesteld wordt.
De rente wordt samengesteld per jaar berekend en samen met de
uitkering wegens blijvende invaliditeit betaald.
De uitkering wegens blijvende invaliditeit wordt geacht nooit verschuldigd
te zijn geweest als de verzekerde voor de 366e dag na het ongeval is
overleden. Uitkeringen die eventueel al verleend zijn worden niet
teruggevorderd.
Bij overlijden na de 365e dag na het ongeval zal de uitkering voor
blijvende invaliditeit plaatsvinden naar het percentage, zoals dat als
ongevalsgevolg redelijkerwijs mocht worden verwacht wanneer de
verzekerde in leven was gebleven.
Aantal in- of opzittenden van een motorrijtuig
Als bij een ongeval blijkt dat het aantal in- of opzittenden groter is dan het
aantal dat wettelijk voor het motorrijtuig toegestaan is, wordt voor elke
verzekerde de uitkering verminderd in de verhouding waarin het aantal
zitplaatsen staat tot het aantal in- of opzittenden.
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