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39. Begripsomschrijvingen

39.1 Inzittenden
Alle inzittenden van het motorrijtuig met in begrip van 
de bestuurder die zich bevinden op een voor personen-
vervoer bestemde zitplaats dan wel in of uit het motor-
rijtuig stappen. Als inzittenden worden ook beschouwd 
zij die zich in de directe omgeving van het motorrijtuig 
op de openbare weg bevinden in verband met een 
gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of tijdens 
het verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een 
oponthoud bij een tankstation brandstof bijvullen of 
ruiten schoonmaken, voor zover zij voordien in het 
motorrijtuig waren gezeten.

39.2 Ongeval
Een plotseling, onverwacht, van buitenaf op het lichaam 
inwerkend geweld waaruit rechtstreeks medisch vast te 
stellen lichamelijk letsel of dood voortvloeit. Als ongeval 
wordt ook beschouwd:
39.2.1  Verdrinking, verstikking, bliksemslag, acute ver-

giftiging door het binnen krijgen van gassen en 
dampen;

39.2.2  Tyfus, paratyfus en ziekte van Weil als gevolg 
van in het water geraken;

39.2.3  Verhongering, verdorsting en lichamelijke uit-
putting als gevolg van geïsoleerd raken;

39.2.4  Wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziek-
ten, ontstaan door binnendringen van ziektever-
wekkers in een door een ongeval ontstaan letsel, 
mits aard en plaats van het letsel door een 
geneeskundige zijn vast te stellen;

39.2.5  Lichamelijk functionele beperkingen als gevolg 
van een cervicaal acceleratie trauma (Whiplash).

39.3 Begunstigden
De schadevergoeding krachtens deze dekking zal 
geschieden aan de verzekerde die het ongeval is overko-
men of in het geval van overlijden aan zijn wettige 
erfgenamen.

39.4 Verzekerd bedrag
De op de polis vermelde bedragen gelden per inzittende. 
Bevinden zich op het moment van het ongeval meer 
inzittenden inclusief de bestuurder in het motorrijtuig 
dan er verzekerde zitplaatsen zijn, dan worden de verze-
kerde bedragen per inzittende naar verhouding 
verlaagd.

39.5 Invaliditeit
Onder invaliditeit wordt verstaan het geheel of gedeelte-
lijk verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van 
verzekerde, dan wel het geheel of gedeeltelijk 

functieverlies van enig deel of orgaan van het lichaam 
van verzekerde.

40. Omvang van de dekking bij overlijden

Bij overlijden van een inzittende als enig en rechtstreeks gevolg 
van het ongeval, wordt het voor hem geldende verzekerde 
bedrag aan zijn wettige erfgenamen uitgekeerd. Een vooraf-
gaande schadevergoeding wegens blijvende invaliditeit ten 
gevolge van hetzelfde ongeval wordt hierop in mindering 
gebracht. Voor een inzittende die ten tijde van het ongeval 
jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 70 jaar bedraagt de scha-
devergoeding maximaal w 2.500,.

41.  Omvang van de dekking bij blijvende 
invaliditeit

41.1  Bij blijvende invaliditeit van een inzittende als enig en 
rechtstreeks gevolg van het ongeval wordt, bij algeheel 
verlies of functieverlies van de hierna genoemde 
lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, de hieronder 
vermelde percentages van het verzekerd bedrag 
uitgekeerd:
Beide benen of voeten 100%
Beide armen of handen 100%
Een been of voet of een en hand tezamen 100%
Een arm 75%
Een onderarm 65%
Een hand 60%
Een duim 25%
Een wijsvinger 15%
Ieder andere vinger 10%
Vijf vingers tezamen 60%
Een been 70%
Een onderbeen 65%
Een voet 50%
Een grote teen 10%
Iedere andere teen 3%
Het gezichtsvermogen van beide ogen 100%
Het gezichtsvermogen van een oog 30%
Het gehoor van beide oren 50%
Het gehoor van een oor  20%
Het reukvermogen 10%
Whiplash 1 t/m 5%
De smaak 5%
Een nier of de milt 10%
Een long 30%

41.2  Bij gedeeltelijk (functie)verlies van de onder artikel 41.1 
genoemde lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens een 
gedeelte van de daar genoemde percentages evenredig 
aan de mate van het verlies;

41.3  Voor de onder artikel 41.1 en 41.2 niet genoemde geval-
len van blijvende invaliditeit een gedeelte van het verze-
kerde bedrag, evenredig aan de mate van blijvende 
invaliditeit;

41.4  De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld 
zodra van een onveranderlijke toestand kan worden 
gesproken, echter in ieder geval binnen twee jaar na de 
ongevalsdatum. De hoogte van de schadevergoeding 
wordt bepaald volgens de op grond van medische rap-
porten verwachte definitieve graad van invaliditeit;

41.5  Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een 
ongeval wordt verergerd dan wordt schadevergoeding 
verleend op grond van het verschil tussen de mate van 
blijvende invaliditeit vóór en na het ongeval;
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41.6  Verzekeraar keert voor blijvende invaliditeit als gevolg 
van een ongeval behoudens de uitbreiding onder artikel 
42 niet meer uit dan 100% van het verzekerde bedrag;

41.7  Indien de inzittende vóór de vaststelling van de invalidi-
teit als gevolg van het ongeval is overleden dan is verze-
keraar geen schadevergoeding voor blijvende invaliditeit 
verschuldigd;

41.8  Indien reeds een schadevergoeding voor blijvende invali-
diteit werd verstrekt, wordt deze op het voor overlijden 
uit te keren bedrag in mindering gebracht. Was de reeds 
gedane schadevergoeding hoger dan die waarop aan-
spraak kan worden gemaakt dan vordert verzekeraar het 
verschil niet terug;

41.9  Indien de inzittende vóór de vaststelling van de blijvende 
invaliditeit - anders dan door het ongeval - is overleden 
dan blijft het recht op schadevergoeding bestaan. De 
hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald volgens 
de, op grond van medische rapporten, verwachte defini-
tieve graad van invaliditeit indien de verzekerde niet zou 
zijn overleden;

41.10  Indien binnen 1 jaar na de ongevalsdatum nog geen 
blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoedt verzekeraar 
een rente van 6% over de schadevergoeding verminderd 
met eventuele voorschotschadevergoedingen. Deze rente 
gaat in op de 366ste dag na de ongevalsdatum;

41.11  Indien een getroffen inzittende reeds voor het ongeval 
lijdende was aan kwalen, ziekten of gebreken wordt bij 
de vaststelling van de schadevergoeding uitsluitend reke-
ning gehouden met de ongevalgevolgen die er geweest 
zouden zijn indien zodanige kwalen, ziekten of gebreken 
niet aanwezig zouden zijn geweest;

41.12  Voor een inzittende die ten tijde van het ongeval ouder 
is dan 70 jaar wordt maximaal 50% van het per inzit-
tende verzekerde bedrag uitgekeerd;

41.13  Voor een inzittende die ten tijde van het ongeval niet 
van de wel aanwezige veiligheidsgordel heeft gebruikge-
maakt, geldt een korting van 30% op de uitkering.

42.  Cumulatieve schadevergoeding bij blijvende 
invaliditeit

42.1  Bij een blijvende invaliditeit tot en met 25% blijven de 
schadevergoedingspercentages ongewijzigd.

42.2  Bij een blijvende invaliditeit tot en met 50% wordt eerst 
het onder artikel 41.1 genoemde toegepast en daarna 
het deel dat de 25% overschrijdt, vertweevoudigd.

42.3  Bij een blijvende invaliditeit boven de 50% wordt eerst 
het onder artikel 41.1 en lid 42.2 genoemde toegepast en 
daarna het deel dat de 50% overschrijdt, verdrievoudigd.

43.  Verplichtingen bij het maken van een aanspraak 
op Schadevergoeding

Onverminderd de verplichtingen in artikel 8 is degene die aan-
spraak op een schadevergoeding maakt tevens verplicht ervoor 
te zorgen dat:
43.1  In geval van overlijden van een inzittende aanstonds 

verzekeraar op de hoogte te stellen, althans zo tijdig dat 
verzekeraar voor de teraardebestelling of crematie een 
onderzoek kan instellen;

43.2  In geval van blijvende invaliditeit van een inzittende 
binnen drie maanden na de datum van het ongeval ver-
zekeraar in kennis te stellen. Na verstrijken van deze 
termijn behoudt een inzittende het recht op schadever-
goeding indien ten genoegen van verzekeraar wordt 

bewezen dat de invaliditeit uitsluitend een gevolg van 
het ongeval is. Alle rechten op een schadevergoeding 
vervallen indien de kennisgeving van het ongeval en de 
daaruit voortvloeiende blijvende invaliditeit later dan vijf 
jaren na het ongeval plaatsvindt;

43.3  Onverwijld geneeskundige hulp wordt ingeroepen en 
dat de door of namens de geneeskundige(n) gegeven 
voorschriften worden opgevolgd;

43.4  Desgevraagd aan verzekeraar en aan de daartoe door 
haar aangewezen deskundige(n) alles mee te delen res-
pectievelijk te laten meedelen hetgeen met het ongeval 
verband houdt, aan bedoelde geneeskundige(n) gelegen-
heid te geven respectievelijk te laten geven tot onder-
zoek ter plaatse en ten tijde als door deze wordt bepaald 
en alle verlangde bewijsstukken over te leggen.

44. Uitsluitingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 bestaat geen recht op 
schadevergoeding voor een ongeval dat aan inzittenden is 
overkomen indien:
44.1  Het motorrijtuig zonder toestemming van de verzeke-

ringnemer werd gebruikt;
44.2  Schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol 

heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed 
meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan 
wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 
220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of 
terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig 
bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de 
bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verle-
nen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een 
ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van 
de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, 
wordt geen schadevergoeding verleend. Deze uitsluiting 
geldt niet voor een inzittende die aantoont dat de hierin 
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en 
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.


