Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Opzittenden VOVO141
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dak-pakket zijn voor de Ongevallenverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande
bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Opzittenden van kracht.
Leeswijzer
Checklist
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Voorwaarden die voor iedereen gelden
Algemene voorwaarden
Hier leest u onder andere:
• Waarvoor bent u verzekerd?
• Wanneer betalen we niet?
• Wat gebeurt er met uw premie als u een schade claimt?
• Wanneer begint en stopt de verzekering?
• Waar kunt u terecht met een klacht?
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Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor opzittenden
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Checklist
Waarvoor is deze verzekering?
Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de motor in het verkeer.
Wat kunt u van ons verwachten?
In de voorwaarden op de volgende bladzijden staat wanneer we betalen.
En ook wanneer we niet betalen. Lees de voorwaarden goed. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar als u een schade wilt melden.
Wat verwachten we van u?
• We verwachten van u dat u doet wat nodig is om schade te
voorkomen.
• En dat u zich houdt aan de verzekeringsvoorwaarden.
• En dat u ons de informatie stuurt waar we om vragen.
En dat die informatie klopt.
Wanneer betaalt u premie?
U betaalt de premie voor deze verzekering per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand. Kijk op uw polis wanneer u moet betalen. U moet de premie
altijd vooruit betalen. In het artikel ‘Wanneer betaalt u de premie voor de verzekering?’ van de Algemene voorwaarden
van der Linden Alles onder één Dak-pakket leest u meer over het betalen van de premie.
Gaat u verhuizen?
Gaat u verhuizen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
Verkoopt u uw motor?
Verkoopt u uw motor? Of geeft u uw motor weg aan iemand anders? Dan moet u ons dat binnen 30 dagen laten weten. De verzekering stopt dan
meteen.
Welke voorwaarden?
Deze voorwaarden bestaan uit 3 delen:
Deel 1 : Algemeen
Deel 2 : Ongevallen voor opzittenden
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Algemeen
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Waarvoor bent u verzekerd?
Welke voorwaarden gelden voor deze verzekering?
Voor wie geldt deze verzekering?
In welke landen bent u verzekerd?
Welke motor is verzekerd?
Wanneer betalen we niet?
Wat doen we bij fraude?
Welke informatie moet u ons geven?
Soms stopt de verzekering automatisch

3
3
3
3
3
4
4
4
4

1. Waarvoor bent u verzekerd?
Met deze verzekering bent u verzekerd voor als u blijvend invalide
raakt of overlijdt door een ongeluk in het verkeer met de motor die op
de polis staat. Op uw polis staat wat u verzekerd heeft. Daarbij zijn we
uitgegaan van de gegevens die u ons heeft gegeven toen u deze
verzekering afsloot.
Let op: klopt de informatie niet, of heeft u ons niet alle informatie
gegeven die wij nodig hebben? Dan moet u dat aan ons doorgeven.
In de voorwaarden bij uw verzekering staat wanneer we wel en niet
betalen. Daarnaast geldt altijd:
• De schade moet zijn ontstaan door een onverwachte en
plotselinge gebeurtenis.
•

De schade moet zijn ontstaan in de periode waarin deze
verzekering geldt.

•

U bent alleen verzekerd als die schade het gevolg is van een
gebeurtenis waarvan u bij het afsluiten van deze verzekering niet
kon weten dat daardoor schade was ontstaan of zou kunnen
ontstaan. En als het bij afsluiten van de verzekering ook niet te
verwachten viel dat door de gebeurtenis nog schade zou ontstaan.

•

Is er sprake van een reeks van onverwachte en plotselinge
gebeurtenissen die met elkaar samenhangen? Dan zien wij dat als
één gebeurtenis. Van belang is dan het moment waarop de eerste
gebeurtenis in de reeks plaatsvond.

•

Als er een maximumbedrag op de polis staat, dan betalen we per
gebeurtenis nooit meer dan het maximumbedrag.

We betalen niet voor alle schades. Of we betalen, hangt af van de
situatie waarin u schade kreeg. Het hangt er ook van af of u zich aan
alle voorwaarden heeft gehouden die bij uw verzekering horen.
Hieronder staat welke voorwaarden dat zijn. Lees deze voorwaarden
goed.
2. Welke voorwaarden gelden voor deze verzekering?
Voor de verzekering gelden de afspraken uit de volgende
voorwaarden:
a. Het polisblad of polisbladen en de polisaanhangsels.
b. De Algemene voorwaarden van der Linden Alles onder één Dakpakket, Bijzondere voorwaarden Motorverzekering.
Op uw polisblad staat wat u verzekerd heeft.
De volgorde van de voorwaarden is belangrijk. Kloppen de afspraken
uit de verschillende voorwaarden niet met elkaar? Dan geldt de
volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op
het polisblad voor de afspraken in de Bijzondere voorwaarden.
3. Voor wie geldt deze verzekering?
Deze verzekering geldt voor:
• Degene die deze verzekering heeft afgesloten. Dit is de
verzekeringnemer.
• Anderen die we in de Bijzondere voorwaarden steeds noemen bij
het artikel ‘Voor wie geldt deze verzekering?’ Iedereen voor wie de
verzekering geldt, noemen we in deze voorwaarden ‘u’.
4. In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Europa en de niet-Europese landen aan de
Middellandse Zee. Wordt uw motor vervoerd tussen twee van de
landen? Dan geldt de verzekering ook.
5. Welke motor is verzekerd?
Motor op de polis
De verzekering geldt voor ongevallen, de verzekerden overkomen:

vanaf het moment dat zij op de motor stappen tot het moment dat
zij er van af gestapt zijn;

terwijl zij onderweg noodreparaties aan de motor verrichten of
hierbij behulpzaam zijn;

bij het verlenen van hulp aan medeweggebruikers;

tijdens het oponthoud bij een tankstation of het schoonmaken van
het scherm onderweg.
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Vervangende motor is ook verzekerd
• U bent ook verzekerd als u een vervangende motor krijgt omdat de
motor die op uw polis staat beschadigd is of weg is. Voor deze
vervangende motor bent u op dezelfde manier verzekerd als voor
uw eigen motor. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•

De vervangende motor moet hetzelfde type zijn als de motor die
op uw polis staat.

•

De vervangende motor moet een Nederlands kenteken hebben.

•

U bent maximaal 30 dagen verzekerd voor de vervangende
motor. Deze 30 dagen beginnen op de dag dat de motor die op
de polis staat, beschadigd is of onbruikbaar is.

6. Wanneer betalen we niet?
In de voorwaarden bij uw verzekering staat wanneer we wel en niet
betalen. Daarnaast betalen we nooit in de volgende situaties:
Als u zich niet houdt aan deze voorwaarden:
•
Houdt u zich niet aan de afspraken over wat u moet doen bij
schade? Of houdt u zich niet aan de andere afspraken uit de
voorwaarden? En is dat nadelig voor ons? Dan betalen we minder
of niet voor schade.
•

Dit geldt ook als degene aan wie wij zouden moeten betalen zich
niet houdt aan de regels.

•

Houdt u zich met opzet niet aan de verzekeringsvoorwaarden, met
de bedoeling om ons te misleiden? Dan pleegt u fraude en betalen
we niet. Hoe we hiermee omgaan leest u in het artikel ‘Wat doen
wij bij fraude?’

Schade bij het plegen van misdrijven
Is er een schade ontstaan of veroorzaakt terwijl u een misdrijf pleegt?
Of was u betrokken bij de voorbereiding op het plegen van een
misdrijf? Dan betalen wij niet.
Schade doordat er iemand op de motor reed terwijl dat niet mocht
Wij betalen niet voor schade, wanneer de bestuurder op de motor reed
terwijl dat niet mocht. Hiermee bedoelen we:
•
Hij heeft geen geldig rijbewijs.
•
Hij heeft niet het rijbewijs dat hoort bij de motor waar hij op rijdt.
•
De rechter of de politie heeft besloten dat hij tijdelijk niet mag
rijden.
Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet
wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade
Schade door opzet of door roekeloosheid
We betalen niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt of
roekeloos bent geweest.
Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet
wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.

Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet
wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.
Volgens de RDW is de motor niet van u
Staat er in het kentekenregister van de RDW dat de motor niet van u is
of van uw partner? Dan betalen wij niet voor schade.
Let op: staat er op uw polis dat wij het goed vinden dat de motor van
iemand anders is? Dan betalen we wel.
7. Wat doen we bij fraude?
We accepteren geen enkele vorm van fraude. We spannen ons in om
fraude te voorkomen en te bestrijden. Bij fraude doen we het volgende:
•
We betalen niet voor uw schade.
•
Als we al iets aan u betaald hebben, moet u dat aan ons
terugbetalen.
•
We stoppen deze verzekering en alle andere verzekeringen die u
bij ons heeft.
•
Als we kosten hebben gemaakt door de fraude, moet u die aan
ons betalen.
•
We doen aangifte bij de politie.
•
We registreren de fraude in diverse databanken, zoals in onze
gebeurtenissenadministratie, het incidentenregister en het
Centraal Informatie Systeem (CIS) van het Verbond van
Verzekeraars. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. Op
die manier voorkomen we dat iemand die fraude pleegt zich
zomaar ergens anders weer kan verzekeren.
8. Welke informatie moet u ons geven?
Als u deze verzekering afsluit, moet u ons de volgende informatie
geven:

Informatie over uw motor.

Informatie over uzelf.
Heeft u ons informatie gegeven? En verandert deze informatie voordat
u uw polis van ons heeft ontvangen?

Dan moet u ons de veranderde informatie zo snel mogelijk geven.

Als u gaat verhuizen, moet u dat meteen aan ons doorgeven.
9. Soms stopt de verzekering automatisch

Verkoopt u uw motor? Of geeft u uw motor weg aan iemand
anders? De verzekering stopt dan meteen. U moet ons binnen 30
dagen laten weten dat u de motor heeft verkocht of weggegeven.

Zet u de motor in het buitenland neer? Dan moet u ons dat
binnen 14 dagen laten weten. De verzekering stopt dan aan het
eind van de periode waarvoor de verzekering geldt.

Is de motor 3 jaar geschorst? Dan stopt de verzekering meteen.

De verzekering stopt ook als de motor is gestolen. Of als hij het
niet meer waard is om hersteld te worden of als hij niet meer
hersteld kan worden.
Let op: heeft u een vervangende motor? Die is nog wel
verzekerd

Schade doordat u uw motor niet gebruikt zoals afgesproken
We betalen niet voor schade die is ontstaan doordat u uw motor
anders gebruikt dan afgesproken. Hiermee bedoelen we dit:
•
U gebruikt de motor anders dan op de polis staat.
•
U gebruikt de motor anders dan op het aanvraagformulier van
deze verzekering staat.
•
U verhuurt de motor.
Let op: kunt u aantonen dat u niet wist dat dit gebeurde? Of dat u niet
wilde dat dit gebeurde? Dan betalen wij wel voor uw schade.
Schade doordat u met uw motor meedeed met een wedstrijd of rit
Wij betalen niet voor schade doordat u meedeed aan een van de
volgende wedstrijden of ritten:
•
Een wedstrijd of rit waarbij u zo snel mogelijk moet rijden.
•
Een wedstrijd of rit waarbij u zo regelmatig mogelijk moet rijden in
het buitenland. We betalen ook niet als de wedstrijd of rit maar
voor een deel in het buitenland is.
• Een wedstrijd of rit waarbij u zo behendig mogelijk moet rijden in
het buitenland. We betalen ook niet als de wedstrijd of rit maar
voor een deel in het buitenland is.
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Ongevallenverzekering voor Inzittenden

1.

Inhoudsopgave

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend
invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de motor in het
verkeer. We betalen dan een bedrag aan u of aan uw echtgenoot,
partner of familie. Maar we betalen niet altijd. Of we betalen, hangt af
van de situatie waarin u een ongeluk kreeg. En het hangt er ook van af
of u zich aan alle voorwaarden van deze verzekering heeft gehouden.
Lees deze voorwaarden goed.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waarvoor is deze verzekering?
Voor wie is deze verzekering?
Wat moet u doen bij een ongeluk?
Wanneer betalen we?
Aan wie betalen we?
Wat betalen we bij overlijden?
Wat betalen we als u blijvend invalide wordt?
Wanneer betalen we niet?

5
5
5
5
6
6
6
7

Waarvoor is deze verzekering?

Let op: op uw verzekering is ook altijd deel 1, Algemeen van
toepassing. Die staan helemaal in het begin.

2.

Voor wie geldt deze verzekering?

Deze verzekering geldt voor de personen hieronder. Maar alleen als
de eigenaar van de motor het goedvindt dat zij op de motor rijden. In
deze voorwaarden spreken we hen aan met “u” . Het gaat om:

De bestuurder van de motor die op de polis staat. Of van de
leenmotor omdat de motor die op de polis staat, wordt
gerepareerd.

De passagiers van de motor die op de polis staat. Of van de
leenmotor omdat de motor die op de polis staat, wordt
gerepareerd.
Let op: u bent in de situatie hieronder ook verzekerd als u even niet
op de motor zit. Maar alleen als u dit doet tijdens een rit met de motor:

U stapt op of van de motor.

U repareert of controleert iets aan de motor. Of u staat erbij als
iemand anders dit doet.

U verleent eerste hulp bij een ongeluk.
3.

Wat moet u doen bij een ongeluk?

Als u gewond raakt

U moet meteen naar een arts gaan om u te laten behandelen.
En u moet er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen.

U moet meewerken aan alles wat wij doen om u te helpen.
En u mag niets doen wat voor ons nadelig is.

U moet ons binnen 8 dagen laten weten wat er precies is
gebeurd. Meldt u het ongeluk later, maar wel binnen 5 jaar? Dan
betalen we toch als u kunt bewijzen dat u blijvend invalide bent
geworden door het ongeluk.
Als u overlijdt
Overlijdt u door het ongeluk? Dan moet uw echtgenoot, partner of
familie het ongeluk uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan
ons melden. Degene die wij moeten betalen, moet meewerken aan
alles wat wij doen om hem te helpen. Ook moet hij het goedvinden dat
wij de oorzaak van uw dood onderzoeken.
Let op: houdt u of uw echtgenoot, partner of familie zich niet aan deze
voorwaarden? En is dat nadelig voor ons? Dan betalen we niet.

4. Wanneer betalen we?
Wij betalen als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk
met de motor. En het ongeluk veroorzaakt direct schade aan uw
lichaam. Een arts kan die schade vaststellen. Met een ongeluk
bedoelen we dit:
Een ongeluk komt altijd plotseling en onverwacht en door een
oorzaak van buitenaf.
Let op: is het ongeluk gebeurd doordat de motor niet goed werkte?
Dan betalen wij ook.
Voorbeelden van een ongeluk zijn:

De motor botst tegen aan andere motorvoertuig.

De motor rijdt tegen iets aan.

Een ander motorvoertuig rijdt over de motor heen.

De motor komt op zijn zijde of op zijn kop terecht.

De motor staat in brand.

De motor wordt geraakt door de bliksem.

De motor komt naast de weg terecht.

De motor komt in het water terecht.
5
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TABEL A
Wat verstaan wij nog meer onder een ongeluk?
We betalen als door het ongeluk het volgende gebeurt:

U verdrinkt.

U stikt.

U bevriest.

U raakt gewond door bijtende stoffen.

U wordt plotseling vergiftigd door gassen, dampen of andere
stoffen.

U verbrandt.

U krijgt een zonnesteek of uw lichaam wordt te heet.

U wordt geraakt door de bliksem.

U krijgt een elektrische schok.

U verrekt een spier of pees.

U raakt besmet door besmet water of een andere besmette stof.

U krijgt een ontstoken wond.

U krijgt een bloedvergiftiging.

U krijgt een ongeluk op een plek waar geen mensen zijn en dus
niet snel kunt worden geholpen. En u heeft bijvoorbeeld geen
eten of drinken, waardoor uw gezondheid slechter wordt.

Uw gezondheid wordt slechter terwijl u eerste hulp krijgt. Of terwijl
u wordt behandeld op een manier die een arts heeft bepaald.

5.

Aan wie betalen we?

Bent u blijvend invalide geworden? Dan betalen we aan u. Overlijdt u?
Dan maken we het bedrag over aan uw echtgenoot of geregistreerd
partner.



6.

Heeft u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan maken we
het bedrag over naar uw kinderen. Ieder kind krijgt een even
groot deel.
Heeft u geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen? Dan
maken we het bedrag over naar uw ouders, broers, zussen of
grootouders en/of degenen die in uw testament heeft gezet.

Wat betalen we bij overlijden?(rubriek A)

Overlijdt u door een ongeluk? Dan betalen wij het bedrag dat op de
polis staat.
Hebben wij al een bedrag betaald omdat u blijvend invalide was door
het ongeluk? En overlijdt u daarna? Dan betalen we aan uw
echtgenoot, geregistreerd partner of familie 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 hoeft
uw echtgenoot, partner of familie het verschil niet terug te betalen.
Let op: in de situaties hieronder betalen wij minder dan het bedrag dat
op de polis staat:

Bent u 72 jaar of ouder en overlijdt u? Dan betalen wij 50% van
het bedrag dat we normaal betalen. Maar we betalen maximaal
€ 5.000,-.

Bent u 16 jaar of jonger en overlijdt u? Dan betalen wij maximaal
€ 4.540,-.
Zaten er tijdens het ongeluk te veel personen op de motor? Dan
betalen wij alleen voor het aantal persoenen dat u verzekerd heeft.

7.

Wat betalen we als u blijvend invalide wordt?(Rubriek B)

Wordt u blijvend invalide door een ongeluk, maar niet voor 100%? Dan
betalen wij een deel van het bedrag op de polis. Welk deel u krijgt,
hangt af van hoeveel u niet meer kunt door uw invaliditeit. In de tabel
hieronder ziet u wat u in welke situatie krijgt.
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Wat heeft u?

U bent psychisch ziek en u wordt nooit meer beter
U heeft een psychische storing
Hoofd
U bent blind aan beide ogen en u wordt nooit meer
beter, of u mist beide ogen.
U bent blind aan beide ogen of u mist beide ogen.
Maar wij hebben al betaald voor één oog.
U bent blind aan één oog of u mist één oog.
U bent helemaal doof aan beide oren.
U bent helemaal doof aan één oor
Armen of benen
U heeft één hele arm niet meer. Dus van uw hand
tot uw schouder. Of u kunt deze arm helemaal niet
meer gebruiken.
U kunt één arm niet meer gebruiken van uw
elleboog tot uw schouder.
U kunt één arm niet meer gebruiken van uw pols tot
uw elleboog.
U heeft één hand niet meer of u kunt één hand
helemaal niet meer gebruiken
U heeft één heel been niet meer. Dus van uw voet
tot uw heup. Of u kunt 1 been helemaal niet meer
gebruiken.
U kunt één been niet meer gebruiken van uw knie tot
uw heup.
U kunt één been niet meer gebruiken van uw enkel
tot uw knie.
U heeft één voet niet meer of u kunt één voet
helemaal niet meer gebruiken.
U heeft één duim niet meer of u kunt één duim
helemaal niet meer gebruiken.
U heeft één wijsvinger niet meer of u kunt één
wijsvinger helemaal niet meer gebruiken.
U heeft één middelvinger niet meer of u kunt één
middelvinger helemaal niet meer gebruiken.
U heeft één ringvinger niet meer of u kunt één
ringvinger helemaal niet meer gebruiken.
U heeft één pink niet meer of u kunt één pink
helemaal niet meer gebruiken.
U mist één grote teen of u kunt uw grote teen
helemaal niet meer gebruiken.
U mist één van uw andere tenen of u kunt één van
uw andere tenen niet meer gebruiken.
Organen
U heeft uw milt niet meer of uw milt werkt niet meer
U heeft één nier niet meer of uw nier werkt niet meer

U krijgt dit
percentage
van het
bedrag dat
op uw polis
staat
100
Maximaal 25
100
70
30
50
25
75

70
60
60
70

60
50
50
25
15
10
10
10
10
5

5
20

Hoe werkt tabel A?

Bent u voor een deel invalide? Dan berekenen wij voor dat deel
hoeveel procent u krijgt van uw verzekerd bedrag.
Kunt u bijvoorbeeld uw hand voor de helft niet meer gebruiken?
Dan krijgt u 60% / 2=30% van uw verzekerd bedrag.

Bent u invalide geraakt aan meer lichaamsdelen? Dan tellen we
de percentages bij elkaar op. Kunt u bijvoorbeeld één oor en één
duim niet meer gebruiken? Dan krijgt u 25% + 25% = 50% van uw
verzekerd bedrag. Let op: verliest u alle vingers aan één hand?
Of kunt u alle vingers aan één hand niet meer gebruiken? Dan
betalen wij u voor het verlies van één hand. En niet voor alle
vingers apart.

Als wij berekenen hoe invalide u bent, houden wij geen rekening
met uw beroep.

Was u voor het ongeluk al blijvend invalide? En bent u door het
ongeluk extra invalide geworden? Dan betalen wij alleen voor het
deel dat u extra invalide bent geworden.
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Als u ouder dan 70 bent
Als u 70 jaar of ouder bent en blijvend invalide wordt, dan betalen wij
50% van het bedrag dat we normaal betalen.
Als we niet binnen twee jaar hebben bepaald welk bedrag u krijgt
Hebben wij binnen twee jaar na het ongeluk nog niet bepaald welk
bedrag u van ons krijgt? Dan betalen wij u ook de wettelijke rente voor
het bedrag waarop u recht heeft. We betalen rente voor het bedrag
vanaf het moment van het ongeluk.

Overlijdt u tijdens deze twee jaar door het ongeluk? Dan betalen
wij niet omdat u invalide was. U krijgt dan ook geen wettelijke
rente. Wij betalen u het verzekerd bedrag.

Overlijdt u tijdens deze twee jaar door iets anders dan het
ongeluk? Dan betalen wij wél omdat u invalide was. wij betalen
wettelijke rente tot de dag dat u overleed.

8.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover
daarvan op het polisblad melding is gemaakt.
OVO01 Collectiviteit
Deze verzekering maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer
een relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond
daarvan deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie
met de houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie
aangepast worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en
premie.

Wanneer betalen we niet?

In het algemeen gedeelte van deze voorwaarden leest u wanneer wij
niet betalen. Wij betalen ook niet als u blijvend invalide wordt of
overlijdt in de gevallen hieronder.
a.



Het ongeluk gebeurde doordat u ziek was of een afwijking
had
Wij betalen niet als u het ongeluk heeft veroorzaakt doordat u
ziek was.
Wij betalen niet als u het ongeluk heeft veroorzaakt doordat u een
afwijking had.

Let op: heeft u de ziekte of afwijking gekregen door een ander
verkeersongeluk? En had u deze verzekering toen al? Dan betalen we
wel.
Let op: heeft uw ziekte of afwijking het ongeluk niet veroorzaakt?
Maar had u door uw ziekte of afwijking wel meer kans op een ongeluk?
Dan betalen wij u het bedrag dat wij zouden betalen als u geen ziekte
of afwijking had.
b.



Het ongeluk gebeurde terwijl de bestuurder alcohol,
medicijnen of drugs gebruikt had
Wij betalen niet als het ongeluk gebeurde terwijl de bestuurder
van de motor meer alcohol, drugs of medicijnen in het bloed of in
de adem had dan mag volgens de wet.
Wij betalen niet als de bestuurder van de motor weigert mee te
werken aan een blaastest, bloedproef of urinetest om de
hoeveelheid alcohol, medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten.

Let op: gebeurde dit zonder dat u het wist of tegen uw wil en kon u er
niets aan doen? En kunt u dat aantonen? Dan betalen wij wel.
Als we het niet eens worden
Bent u het niet eens met ons over hoe erg u invalide bent? Dan vragen
we een commissie van drie medisch adviseurs te beoordelen hoe erg
u invalide bent. Deze commissie stellen we zo samen:

U kiest een medisch adviseur

Wij kiezen een medisch adviseur

Samen kiezen we de derde medisch adviseur. Lukt dit niet? Dan
vragen we de rechter te kiezen. We betalen samen de kosten van
de rechter.
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