
 

 

Doelgroepomschrijving 
Dit product is met name bedoeld voor particulieren die in Nederland wonen en die de 

financiële gevolgen van blijvende invaliditeit en/of overlijden van zichzelf en/of een gezinslid 

als gevolg van een ongeval willen beperken. Zij willen een eenmalige uitkering ontvangen bij 

blijvende invaliditeit en/of overlijden als gevolg van een ongeval. 

 

Dit product is niet geschikt voor niet-particulieren. Het product is ook niet geschikt voor 

particulieren die niet in Nederland wonen. Daarnaast is het product ook niet geschikt voor 

particulieren die ouder zijn dan 69 jaar. 

 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van de 

dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige particulieren niet geschikt of 

minder geschikt zijn, omdat het niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bijvoorbeeld voor particulieren die ongevallen tijdens beroepssport of gevaarlijke 

amateursporten willen verzekeren. 

 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze aanvullende 

verzekeringen gelden de volgende doelgroepen: 

 

Aanvullende verzekering Passagiers Auto 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die eigenaar of houder zijn van een 

auto of bestelauto waarin zij passagiers meenemen die niet verzekerd zijn op de 

ongevallenverzekering of die zij door iemand laten besturen die niet verzekerd is op de 

ongevallenverzekering. Zij willen ook de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit en/of 

overlijden als gevolg van een ongeval van deze personen beperken. 

 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor personen die geen eigenaar of houder zijn 

van een auto of bestelauto. Of die hun auto of bestelauto alleen laten besturen door personen 

die op de ongevallenverzekering zijn verzekerd of die alleen personen meenemen die op de 

ongevallenverzekering zijn verzekerd. 

 

Aanvullende verzekering Bijrijders Motor 
Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor personen die eigenaar of houder zijn van een 

motor waarop zij bijrijders meenemen die niet verzekerd zijn op de ongevallenverzekering of 

die zij door iemand laten besturen die niet verzekerd is op de ongevallenverzekering. Zij 

willen ook de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit en/of overlijden als gevolg van 

een ongeval van deze personen beperken. 

 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor personen die geen eigenaar of houder zijn 

van een motor. Of die hun motor alleen laten besturen door personen die op de 

ongevallenverzekering zijn verzekerd of die alleen personen meenemen die op de 

ongevallenverzekering zijn verzekerd. 
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