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Verschillenkaart: Verzekering Ongevallen Inzittenden 

 

Verschillen tussen voorwaarden: 

POA 06-1 en PWA 2019-01 (Personenauto WA) 

 PWA-CB 2019-01 (Personenauto WA + Casco Beperkt) 

 PWA-CC 2019-01 (Personenauto WA + Casco Compleet) 

 PWA-CI 2019-01 (Personenauto WA + Casco Inruilplus) 

 BWA 2019-01 (Bestelauto WA) 

 BWA-CB 2019-01 (Bestelauto WA + Casco Beperkt) 

 BWA-CC 2019-01 (Bestelauto WA + Casco Compleet) 

 BWA 2019-02 (Bestelauto WA) 

 BWA-CB 2019-02 (Bestelauto WA + Casco Beperkt) 

 BWA-CC 2019-02 (Bestelauto WA + Casco Compleet) 

 KWA 2019-01 (Kampeerauto WA) 

 KWA-CB 2019-01 (Kampeerauto WA + Casco Beperkt) 

 KWA-CC 2019-01 (Kampeerauto WA + Casco Compleet) 

 OAWA 2019-01 (Oldtimer-auto WA) 

 OAWA-CB 2019-01 (Oldtimer-auto WA + Casco Beperkt) 

 OAWA-CC 2019-01 (Oldtimer-auto WA + Casco Compleet) 

 VO 2019-01 (Verkeer overig) 

 

Let op: 

• Voorheen was er een apart voorwaardenmodel POA 06-1, waarin alleen de dekking Ongevallen Inzittenden was 

omschreven. En dat model was gekoppeld aan uw verzekering van een personenauto, bestelauto, kampeerauto 

of oldtimer-auto. Nu zijn de voorwaarden van de dekking Ongevallen Inzittenden opgenomen in de modellen met 

de hoofddekkingen WA en Casco (zie de opsomming hierboven). 

• Hebt u alleen een losse dekking Ongevallen Inzittenden waarvoor model POA 06-1 gold? Dus zonder dat die 

gekoppeld is aan een verzekering van een motorrijtuig? Dan geldt daarvoor het voorwaardenmodel VO 2019-01. 

Hierin zijn de voorwaarden voor de losse dekking Ongevallen Inzittenden opgenomen. En ook de voorwaarden 

voor de losse dekkingen Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade Inzittenden. 

• In deze verschillenkaart beschrijven we alleen het verschil in de dekking Ongevallen Inzittenden. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

16 jaar: 

halvering 

uitkering 

invaliditeit 

De halvering van de invaliditeitsuitkering voor 

een verzekerde inzittende die jonger is dan 16 

jaar is vervallen. 

Is een inzittende nog geen16 jaar? En raakt die 

invalide? Dan is de uitkering even hoog als voor 

iemand van 16 jaar of ouder. Dit is een uitbreiding 

van de dekking. 

69 jaar: 

halvering 

uitkering 

invaliditeit 

Voor een verzekerde inzittende die ouder is 

dan 69 jaar wordt de uitkering voor invaliditeit 

gehalveerd. Dit was al zo. Maar als de niet 

gehalveerde uitkering minimaal € 2.500 

bedroeg, kon er een lijfrente worden 

afgesloten. En dat gebeurde dan op basis van 

de hele uitkering, dus zonder halvering. Deze 

mogelijkheid is vervallen. 

Is een inzittende ouder dan 69 jaar? En raakt die 

invalide? Dan wordt de uitkering gehalveerd. Dit 

was al zo. Maar als de niet gehalveerde uitkering 

minimaal € 2.500 bedroeg, kon er een lijfrente 

worden afgesloten. En dat gebeurde dan op basis 

van de hele uitkering, dus zonder halvering. Deze 

mogelijkheid is vervallen. 
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Kosten vervoer 

stoffelijk 

overschot 

vanuit 

buitenland 

Voorheen was er een dekking voor de kosten 

van vervoer van een stoffelijk overschot vanuit 

het buitenland naar Nederland. Die dekking 

gold alleen als er geen dekking was op een 

andere verzekering. Deze dekking is vervallen. 

Overlijdt een inzittende in het buitenland? Dan 

vergoeden wij geen kosten meer voor vervoer van 

het stoffelijk overschot naar Nederland. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit 

(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen waarbij het door de 

afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink 

door te rijden, of waarbij extreme 

weersomstandigheden en/of een lange 

aaneengesloten rijduur een rol spelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run 

en de Arctic Challenge. 

De uitsluiting voor snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U 

bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als 

er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet 

tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en 

de Arctic Challenge. 

 


