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ARTIKEL 1
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerde

de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig mits zij
daarvan met toestemming van de verzekeringnemer gebruik
maken.
Hiervan worden uitgezonderd:
- de bestuurder, indien op het polisblad het aantal

zitplaatsen is vermeld exclusief de bestuurdersplaats, en/of
- de passagiers van bestel- en vrachtauto's, die zich in of op

de laad- of bagageruimte bevinden.

1.2 Motorrijtuig
a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig, inclusief de

daarbij behorende onderdelen en accessoires;
b. het tijdelijk vervangende motorrijtuig van gelijkwaardig type

en gewicht. Dit motorrijtuig is alleen verzekerd gedurende
de periode dat het onder a. bedoelde motorrijtuig in
reparatie of onderhoud is en indien er elders geen dekking
is.

1.3 Ongeval
een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op
het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een
medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

1.4 Blijvende invaliditeit
blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of
orgaan van het lichaam van de verzekerde.

ARTIKEL 2
Omvang van de dekking
2.1 Algemeen

Verzekerd zijn de op het polisblad vermelde bedragen.

2.2 Bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval wordt het voor overlijden
verzekerde bedrag uitgekeerd, behalve indien de verzekerde
jonger is dan 16 jaar of ouder dan 69 jaar. In dat geval wordt
het voor overlijden verzekerde bedrag tot ten hoogste
€ 2.500,-- uitgekeerd.
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van
hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de voor
overlijden verschuldigde uitkering. Terugvordering van een
reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden.

2.3 Bij blijvende invaliditeit
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt de
uitkering vastgesteld op een percentage van het voor blijvende
invaliditeit verzekerde bedrag.
Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de blijvende
invaliditeit zijn overleden, anders dan door het ongeval, dan
blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de
uitkering wordt dan bepaald door de op grond van medische
rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit, indien de
verzekerde niet zou zijn overleden.
Indien de verzekerde op de datum van het ongeval ouder dan
69 jaar is verleent AMEV geen uitkering voor blijvende
invaliditeit.

2.4 Bij geneeskundige kosten
Ingeval van lichamelijk letsel keert AMEV de kosten voor
genees- of heelkundige behandeling en verpleging (waaronder
ook wordt verstaan de aanschaf van kunstledematen en
tandheelkundige hulp) uit tot maximaal het daarvoor op het
polisblad vermelde bedrag. Voor tandheelkundige hulp wordt
bovendien niet meer uitgekeerd dan € 100,-- per element.
De kosten die elders zijn verzekerd dan wel op grond van
enige wet of andere voorziening kunnen worden vergoed,
vallen niet onder deze verzekering. Betaling vindt plaats na
inzending van de originele nota's.

De dekking onder 2.1 t/m 2.4 omschreven is alleen van
toepassing indien de verzekerde het ongeval overkomt tijdens:
a. het verblijf in het motorrijtuig en het in- en uitstappen; of
b. het verrichten van of helpen bij noodreparaties aan het

motorrijtuig onderweg; of
c. het vullen van het motorrijtuig met brandstof (tanken); of
d. hulp aan medeweggebruikers, terwijl hij met het motorrijtuig

aan het verkeer deelneemt.

ARTIKEL 3
Uitsluitingen
Behalve de uitsluitingen, die zijn opgenomen in de Algemene
Voorwaarden van Verzekering, is van de verzekering uitgesloten
uitkering, indien:

3.1 Alcohol
ontstaan terwijl de verzekerde en/of de bestuurder van het
motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende
drank en/of enig bedwelmend dan wel opwekkend middel
en/of geneesmiddel verkeert, dat hij niet in staat moet worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Hiervan is in
ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte van de
bestuurder 0,5 promille of hoger was, of het ademalcohol-
gehalte 220 microgram of hoger was.
Als de bestuurder een ademtest, urine- of bloedproef weigert,
betaalt AMEV geen schadevergoeding.

ARTIKEL 4
Regeling van schade
De schade wordt geregeld en de uitkering wordt vastgesteld mede
aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en
inlichtingen.

4.1 Termijn vaststelling blijvende invaliditeit
De mate van blijvende invaliditeit wordt bepaald zodra van een
onveranderlijke toestand kan worden gesproken, doch in elk
geval binnen 3 jaar na de ongevalsdatum.

4.2 Rentevergoeding
Indien binnen een jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden
de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld,
vergoedt AMEV over het uit te keren bedrag een rente,
gebaseerd op het wettelijke rentepercentage, vanaf de 366e
dag na het ongeval tot de datum, waarop de mate van
blijvende invaliditeit door AMEV aan de verzekerde kenbaar is
gemaakt.
Indien de schademelding niet binnen 3 maanden na het
ongeval bij AMEV is ontvangen, wordt de rente vergoed vanaf
de 366e dag na de melding van het ongeval tot de datum,
waarop de mate van blijvende invaliditeit door AMEV aan de
verzekerde is kenbaar gemaakt.
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4.3 Vaststelling uitkeringspercentage blijvende invaliditeit
a. Aan de hand van het door medisch onderzoek bepaalde

percentage (functie)verlies wordt een uitkeringspercentage
van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag
vastgesteld als volgt:
een arm :  75 %
een hand :  60 %
een duim :  25 %
een wijsvinger :  15 %
iedere andere vinger :  12 %
een been :  75 %
een voet :  50 %
een grote teen :    5 %
een andere teen :    3 %
de beide ogen : 100%
een oog :  30 %
en, indien AMEV voor het ene oog de volledige

 uitkering heeft verleend,
het tweede oog :  70 %
het gehoor van beide oren :  60 %
het gehoor van een oor :  25 %
en, indien AMEV voor het gehoor van het ene
oor de volledige uitkering heeft verleend,
het gehoor van het tweede :  35 %
de smaak en/of de reuk :  10 %
de milt :    3 %

Van de hierboven vermelde percentages zal bij  gedeeltelijk
(functie)verlies een evenredig deel worden vergoed, met
dien verstande, dat bij gedeeltelijk  verlies van een arm of
been het volledige daartoe  vermelde percentage zal
worden uitgekeerd,voor zover  het verlies zich niet tot de
hand of de voet beperkt.
Voor een postwhiplash-syndroom bedraagt het
uitkeringspercentage maximaal 5%.

b. Bij volledig (functie)verlies van meer dan een vinger van een
hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van de
gehele hand.

c. In gevallen anders dan vermeld onder a. wordt het
uitkeringspercentage vastgesteld naar de mate van
blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam  als
geheel oplevert.

d. Indien de verzekerde binnen 24 uur door een of meer
ongevallen letsel heeft opgelopen zal de totale uitkering niet
meer dan 100% bedragen.

e. De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt
volgens objectieve maatstaven, en wel overeenkomstig de
laatste uitgave van de "Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment" van de American Medical
Association (AMA).

4.4 Aantal inzittenden
Indien bij een ongeval blijkt, dat het aantal inzittenden groter is
dan het op het polisblad genoemde aantal zitplaatsen, wordt
voor elke verzekerde de uitkering verminderd in de
verhouding, waarin dit aantal zitplaatsen staat tot het aantal
inzittenden. De bestuurder en de bestuurdersplaats worden
hierbij niet meegeteld, indien zijn plaats volgens het polisblad
niet is meeverzekerd.

4.5 Vervaltermijn na standpuntbepaling van AMEV
Heeft AMEV ten aanzien van een vordering van een
rechthebbende uit de verzekering een definitief standpunt
ingenomen, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van
finale afdoening, hetzij door het afwijzen van de vordering, dan
vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop die
rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis
kreeg, ieder recht ten opzichte van AMEV ter zake van het
schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de
verzekerde binnen die termijn het standpunt van AMEV heeft
aangevochten.

ARTIKEL 5
Begunstiging
In geval van overlijden van de verzekerde zal worden uitgekeerd
aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, respectievelijk aan de
met hem of haar samenwonende partner, na overlegging van een
verklaring van erfrecht resp. een wettig erkend samenlevings-
contract. Bij het ontbreken van deze wordt uitgekeerd aan de
kinderen van de verzekerde, ieder voor een gelijk deel, en bij het
ontbreken van dezen aan de gezamenlijke erfgenamen van de
verzekerde.
Tenzij anders is overeengekomen zal bij blijvende invaliditeit van de
verzekerde worden uitgekeerd aan de verzekerde. De Staat der
Nederlanden kan nimmer als begunstigde optreden.


