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 MT 17-04
 Bijzondere voorwaarden persoonlijke ongevallenverzekering voor inzittenden

Deze voorwaarden gelden alleen als de persoonlijke ongevallenverzekering voor inzittenden op uw  
polisblad staat.

1.  Waarvoor bent u verzekerd?
        Met deze verzekering bent u verzekerd als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval met 

de auto die op het polisblad staat. Met een ongeval bedoelen we een plotseling van buiten komend 
geweld op het lichaam, waardoor u blijvend invalide raakt of overlijdt. Met blijvend invalide bedoelen 
we dat u een lichaamsdeel niet meer heeft of voor een deel of helemaal niet meer kunt gebruiken.  
We betalen dan een bedrag aan u of aan uw nabestaanden.

2.  Voor wie geldt deze verzekering?
        De verzekering geldt voor alle personen in uw auto, ook voor de bestuurder. Als ze in de auto zitten, 

moeten ze wel op een stoel of achterbank zitten. De personen zijn ook verzekerd tijdens het  
instappen en uitstappen. En als ze bij de auto staan bij autopech of om te tanken.
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3. Wat betalen wij als u overlijdt na een ongeval?
 Overlijdt u binnen twee jaar na een ongeval, maar wel als gevolg van dat ongeval? Dan betalen wij het 

bedrag dat op de polis staat. Overlijdt iemand die jonger is dan 5 jaar, dan betalen we € 5.000,-.
 Hebben wij al een bedrag betaald omdat u blijvend invalide was door het ongeval? En overlijdt u later 

als gevolg van het ongeval? Dan betalen we aan uw nabestaanden het bedrag dat op de polis staat 
min het bedrag dat we al betaald hadden. Is het bedrag dat wij al betaald hadden hoger dan het 
bedrag dat op de polis staat? Dan hoeven uw nabestaanden het verschil niet terug te betalen.

4. Wat betalen wij als u blijvend invalide wordt?
 Wordt u door het ongeval blijvend invalide? Dan betalen wij het bedrag dat op de polis staat of een 

deel ervan. Om te beslissen hoeveel geld u krijgt, stellen we binnen twee jaar na het ongeval vast hoe 
ernstig u invalide blijft. Op dat moment moet duidelijk zijn dat uw invaliditeit niet meer verandert. Als  
we bepalen hoe ernstig u invalide blijft, houden we geen rekening met uw beroep en het werk dat u 
nog kunt doen.

 Kan uw invaliditeit twee jaar na het ongeval nog steeds veranderen? Dan maken we een inschatting 
van hoe ernstig u invalide zult blijven. Daarvoor gebruiken we de medische gegevens die we op dat 
moment over u hebben. Wij gebruiken deze inschatting om te bepalen hoeveel wij u betalen.

 Hebben we één jaar na het ongeval nog niet definitief vastgesteld hoe ernstig u invalide blijft? Dan 
betalen wij u ook de wettelijke rente over het bedrag waarop u recht heeft. We betalen rente over het 
bedrag vanaf het eerste jaar na het ongeval tot de dag waarop wij betalen voor blijvende invaliditeit. 
We betalen uiterlijk tot twee jaar na de dag van het ongeval of tot de dag van uw overlijden.

 Overlijdt u door een andere oorzaak dan het ongeval voordat we konden vaststellen hoe ernstig u 
invalide zou blijven? Dan betalen we aan uw nabestaanden een bedrag dat u gekregen zou hebben 
als u was blijven leven. We schatten in hoe ernstig uw invaliditeit zou zijn geworden. Daarbij maken  
we een redelijke inschatting.

5. Hoe stellen we vast hoe ernstig uw invaliditeit is?
 Wij wijzen een medisch deskundige aan die onderzoekt hoe ernstig u invalide zult blijven. In de  

eerste tabel hieronder ziet u hoe invalide u bent als een lichaamsdeel helemaal niet meer werkt, of als 
u het lichaamsdeel helemaal niet meer heeft. Als een lichaamsdeel voor een deel niet meer werkt, of 
als u het voor een deel niet meer heeft, wordt het percentage lager. We nemen dan een percentage 
van het percentage dat in de tabel staat. 

 Een voorbeeld. Verliest u uw wijsvinger, dan wordt u 15% invalide. Dat staat in de tabel. Maar verliest 
u de helft van uw wijsvinger, dan wordt het de helft van 15%. Dit staat niet in de tabel.

 Arm tot schoudergewricht 75% Grote teen 10%
 Onderarm 65% Elke andere teen 4%
 Hand 60% Een oog 30%
 Duim 25% Het gehoor van een oor 25%
 Wijsvinger 15% Beide ogen 100%
 Middelvinger 12% Het gehoor van beide oren 60%
 Ringvinger of pink 10% Een long 30%
 Been boven knie of in heupgewricht 70% Een nier 20%
 Been onder kniegewricht 60% Het reukvermogen 10%
 Voet 50% De smaak 5%

Staat het lichaamsdeel of orgaan niet in deze tabel, dan bepaalt een medisch deskundige hoe ernstig u 
invalide blijft. Gaat het om meer dan één lichaamsdeel of orgaan dat beschadigd raakt? Dan tellen we  
de percentages per lichaamsdeel of orgaan bij elkaar op. Alleen betalen we nooit meer dan 100%.  
Gaat het om beschadiging van delen van de hand, dan betalen we nooit meer dan 60%.
Als we het percentage van uw invaliditeit hebben vastgesteld, betalen we u een bedrag volgens het
uitkeringspercentage dat in de tabel hieronder staat. Een voorbeeld: stel, u verliest uw linkervoet.  
Dan bent u voor 50% blijvend invalide. Volgens de tabel hieronder krijgt u dan 75% van het bedrag  
dat op uw polis staat.
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I = mate van blijvende invaliditeit U = uitkeringspercentage

 I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U
 1 1 10 10 19 19 28 31 37 49 46 67 55 90 64 117 73 144 82 192 91 246 100 300
 2 2 11 11 20 20 29 33 38 51 47 69 56 93 65 120 74 147 83 198 82 252
 3 3 12 12 21 21 30 35 39 53 48 71 57 96 66 123 75 150 84 204 93 258
 4 4 13 13  22 22 31 37 40 55 49 73 58 99 67 126 76 156 85 210 94 264
 5 5 14 14 23 23 32 39 41 57 50 75 59 102 68 129 77 162 86 216 95 270
 6 6 15 15 24 24 33 41 42 59 51 78 60 105 69 132 78 168 87 222 96 276
 7 7 16 16 25 25 34 43 43 61 52 81 61 108 70 135 79 174 88 228 97 282
 8 8 17 17 26 27 35 45 44 63 53 84 62 111 71 138 80 180 89 234 98 288
 9 9 18 18 27 29 36 47 45 65 54 87 63 114 72 141 81 186 90 240 99 294

6. Wat betalen wij voor medische behandeling?
 Als gevolg van het ongeval maakt u medische kosten. We betalen deze alleen als dit op uw polis  

staat. We betalen maximaal het bedrag waarvoor u verzekerd bent. De kosten moeten redelijk zijn  
en ze moeten niet al worden vergoed door een andere verzekeraar. We betalen voor de volgende 
kosten:
• Rekeningen van arts of tandarts.
• Kosten van medicijnen en verbandmiddelen.
• Kosten van ziekenhuisverpleging.
• Kosten voor een eerste prothese die u door het ongeval nodig heeft.
• Kosten van een rolstoel.
• Kosten van een blindengeleidehond.
• Kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis.

7. Wanneer betalen wij een lager bedrag?
 Wij betalen een lager bedrag in de volgende situaties:

• Als u op het moment van het ongeval al ziek of blijvend invalide was of een geestelijke afwijking  
had. Om het bedrag te berekenen kijken we hoeveel erger uw ziekte of invaliditeit is geworden.  
Als dat verschil 20% is, krijgt u 20% van het bedrag dat op uw polis staat.

• Als er op het moment van het ongeval meer personen in de auto zitten dan het aantal zitplaatsen  
dat op uw polis staat. We verdelen dan het bedrag over het aantal personen dat in de auto zit. 
We betalen nooit meer dan het bedrag dat op de polis staat.

8. Wat betalen wij bij schade aan bagage?
 We betalen alleen voor schade aan bagage als dit op uw polis staat. Daar staat ook hoeveel wij 

maximaal betalen. De bagage moet zijn beschadigd of vernield als gevolg van een ongeval met uw auto. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij brand, ontploffing, of als de auto botst, omslaat of van de weg raakt.

 Bij bagage gaat het om de kleren die u aanhad tijdens het ongeval en andere spullen die van u
 waren of die u bij zich had voor eigen gebruik. We betalen niet voor de volgende bagage:

• Geld en waardepapieren zoals cheques.
• Sieraden.
• Spullen die niet bedoeld zijn voor eigen gebruik.
• Kunstvoorwerpen en spullen die alleen voor verzamelaars waarde hebben.

 Wij betalen voor de reparatiekosten van de bagage. Als de bagage niet meer gerepareerd kan  
worden, krijgt u het bedrag dat de bagage waard was vlak voor het ongeval. Dat is de dagwaarde. 
Kan de bagage niet meer gerepareerd worden, maar is die wel nog een beetje waard? Dan trekken  
we dat bedrag af van de dagwaarde. Raakt de bagage als gevolg van het ongeval kwijt, dan betalen 
we ook.

9. Wanneer betalen wij niet?
 In de algemene voorwaarden staat wanneer wij niet betalen. Daarnaast betalen we ook niet in de 

volgende situaties:
• Als het ongeval is veroorzaakt door een bestuurder die van u geen toestemming had om in de auto 

te rijden.
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•  Als de bestuurder zo veel alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt dat hij de auto niet veilig kon 
besturen.

•  Als de bestuurder of de passagiers op het moment van het ongeval geen autogordel om hadden.
•  Als de schade aan de bagage en/of kosten voor medische behandeling betaald worden door een 

andere verzekeraar.

10.  Wat moeten uw nabestaanden doen als u overlijdt?
        Als u overlijdt moeten uw nabestaanden dit uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie laten  

weten. Wij doen onderzoek naar de oorzaak van het overlijden. Uw nabestaanden moeten ons 
daarvoor toestemming geven en ook meewerken aan het onderzoek.

11.  Wat moet u doen als u gewond bent?
        Als u gewond bent, moet u zich door een arts laten behandelen zolang dat nodig is. U moet ook 

meewerken aan genezing of herstel door te doen wat uw arts zegt. Ook moet u meewerken aan 
onderzoeken door artsen die wij ingeschakeld hebben.

12.  Op welk moment betalen wij?
        Wij betalen aan u of aan uw nabestaanden op een van de volgende momenten:

•  Bij overlijden: als vaststaat dat wij moeten betalen en wij de akte van erfrecht hebben ontvangen.
•  Bij blijvende invaliditeit: als wij hebben vastgesteld hoe ernstig uw invaliditeit is.
•  Bij medische behandeling: als vaststaat dat wij moeten betalen en wij de rekeningen hebben 

ontvangen.
•  Bij schade aan bagage: als u heeft aangetoond hoe groot de schade is.

13.  Wat gebeurt er als u het niet met ons eens bent over het bedrag?
         Heeft onze deskundige bepaald wat we betalen bij invaliditeit of overlijden en bent u het daar niet  

mee eens? Dan mag u zelf een andere deskundige inschakelen. Uw en onze deskundige stellen dan 
samen de schade vast. U en wij moeten met hun beslissing akkoord gaan.

         Worden uw deskundige en onze deskundige het niet eens over het bedrag? Dan kiezen zij samen  
een derde deskundige. Deze deskundige bepaalt een bedrag dat niet lager is dan het bedrag van  
onze deskundige en niet hoger dan het bedrag van uw deskundige. We gebruiken dan het bedrag  
dat deze derde deskundige noemt.

         Wij betalen de kosten van de derde deskundige en onze deskundige. De kosten van uw deskundige 
betalen we ook, maar niet meer dan het bedrag dat onze deskundige kostte.

  
 
 

  
         




