
Clausuleblad Nr. 425-84 
 
Bijzondere bepalingen bij de ongevallenverzekering voor zitplaatsen 
in auto's 
 
 
 
Artikel 1 Verzekerden 
 
Verzekerden zijn alle inzittenden van de in het pol isblad bedoelde auto, die met 
toestemming van de verzekeringnemer en niet tegen b etaling daarin worden vervoerd. 
 
 
Artikel 2 Omvang van de dekking 
 
a.  De verzekering geldt voor ongevallen, die verzeker den overkomen van het 
ogenblik dat zij stappen in- tot het ogenblik dat z ij gestapt zijn uit de in deze 
polis bedoelde auto, alsmede voor ongevallen, de ve rzekerden overkomen terwijl zij 
gedurende de rit langs de weg noodreparaties aan di e auto verrichten of hierbij 
behulpzaam zijn, dan wel tijdens het oponthoud bij een tankstation voor het 
bijvullen van brandstof. 
 
b. Tijdelijke vervanging 
 
Indien de in dit artikel bedoelde auto in geval van  reparatie of revisie tijdelijk 
wordt vervangen, wordt deze verzekering gedurende d ie periode geacht stilzwijgend 
eveneens t.a.v. de tijdelijk vervangende auto van k racht te zijn. 
 
c. Blijvende vervanging 
De verzekering wordt in geval van blijvende vervang ing automatisch van kracht voor 
de inzittenden van de vervangende auto, mits het aa ntal zitplaatsen voor 
volwassenen overeenstemt met het in het polisblad v ermelde aantal inzittenden. Bij 
wijziging van het aantal zitplaatsen dient hiervan aan de maatschappij mededeling 
te worden gedaan. Bij blijvende vervanging vervalt voor de inzittenden van de 
vervangen auto deze verzekering van rechtswege. 
 
 
Artikel 3 
 
Het uitkeringspercentage als bedoeld in artikel 5 z al bij een blijvende 
invaliditeitsgraad van meer dan 25% worden verhoogd  tot de in het hierna volgende 
overzicht aangeduide uitkeringspercentages. Het in artikel 5 sub 2C bedoelde 
maximum zal dienovereenkomstig verhoogd worden. 
 
Overzicht uitkeringspercentages 
 
Inval. Uitk. Inval. Uitk. 
Graad percentage graad percentage 
Van  van 
--------------------------------------------------- ---- 
% % % % 
26 27 64 117 
27 29 65 120 
28 31 66 123 
29 33 67 126 
30 35 68 129 
31 37 69 132 
32 39 70 135 
33 41 71 138 
34 43 72 141 
35 45 73 144 
36 47 74 147 
37 49 75 150 



38 51 76 153 
39 53 77 156 
40 55 78 159 
41 57 79 162 
42 59 80 165 
43 61 81 168 
44 63 82 171 
45 65 83 174 
46 67 84 177 
47 69 85 180 
48 71 86 183 
49 73 87 186 
50 75 88 189 
51 78 89 192 
52 81 90 195 
53 84 91 198 
54 87 92 201 
55 90 93 204 
56 93 94 207 
57 96 95 210 
58 99 96 213 
59 102 97 216 
60 105 98 219 
61 108 99 222 
62 111 100 225 
63 114 
 
 
Artikel 4 Het beroep van de verzekerde 
 
Waar in de Polisvoorwaarden sprake is van het beroe p van de verzekerde, wordt 
hieronder verstaan het beroep van de verzekerde ten  tijde van het ongeval. 
 
 
Artikel 5 Beperkingen van de uitkeringen 
 
a.  Voor verzekerden, die ten tijde van het ongeval: 
1.  70 jaar en ouder zijn: 
- zal de uitkering in geval van overlijden ten hoog ste f 5.000,- bedragen; 
- zal in geval van blijvende invaliditeit in plaats  van de uitkering van kapitaal 
een levenslange renteuitkering worden verleend, die  per jaar gelijk is aan 6% van 
bedoeld kapitaal; 
2.  jonger zijn dan 16 jaar zal de uitkering in geval van overlijden ten hoogste 
f 5.000,- bedragen. 
 
b.  Worden met de auto meer personen vervoerd dan over eenstemt met het in het 
polisblad vermelde aantal zitplaatsen, dan zullen d e per zitplaats verzekerde 
sommen worden geacht naar evenredigheid te zijn ver laagd. Bevinden zich echter in 
dit geval onder de inzittenden personen voor wie in  verband met voormelde 
leeftijdsgrenzen in geval van overlijden (rubriek A ) slechts aanspraak kan worden 
gemaakt op een lagere dan de verzekerde uitkering, dan zal de daarvoor vrijkomende 
som ten goede komen aan de verzekerden voor wie ind ien geen verlaging had 
plaatsgevonden, aanspraak had bestaan op uitkering op basis van het aan de 
voorzijde van de polis genoemde bedrag (A). In geen  geval zal echter per zitplaats 
meer worden uitgekeerd dan de maximaal per zitplaat s verzekerde bedragen. 
 
c.  Indien in geval van schade blijkt, dat op naam van  de verzekeringnemer meerdere 
kentekenbewijzen zijn afgegeven, terwijl niet voor alle op die kentekenbewijzen 
betrekking hebbende auto's inzittendenverzekeringen  zijn gesloten, worden de 
rechten op uitkering uit deze verzekering evenredig  verlaagd, in verhouding van 
het aantal auto's waarvoor een inzittendenverzekeri ng is aangegaan tot het aantal 
kentekenbewijzen dat op naam van de verzekeringneme r is afgegeven, m.b.t. beide 
aantallen uitgaande van de situatie op het moment v an het ongeval. 



 
 
Artikel 6 Veiligheidsgordels 
 
In afwijking van het hiervoren bepaalde zal de maat schappij de krachtens deze 
polis verschuldigde bedragen met 10% verhogen indie n de verzekerde ten tijde van 
het ongeval de in de auto bevestigde veiligheidsgor del droeg. 
 
 
Artikel 7 Bijzondere uitsluitingen 
 
Naast de in de Algemene Voorwaarden geldende uitslu itingen wordt evenmin uitkering 
verleend terzake van: 
 
a.  ongevallen, waarbij degene die de auto bestuurt zu lks op grond van de 
Wegenverkeerswet is verboden, met dien verstande, d at als grond voor zodanig 
verbod niet zal worden beschouwd het feit dat het r ijbewijs niet langer dan 
12 maanden verlopen is, doordat verzuimd werd het t e verlengen. 
 
b. ongevallen bij het deelnemen aan wedstrijden met de in deze polis bedoelde auto, 
anders dan geheel binnen Nederland plaatsvindende r ecord- of 
betrouwbaarheidsritten (geen snelheidsritten). 
 
 
Artikel 8 Duur en einde van de verzekering 
 
1.  De verzekering is aangegaan voor de in de polis om schreven periode en wordt 
telkens voor een gelijke periode stilzwijgend verle ngd, tenzij de verzekeringnemer 
of de maatschappij de verzekering heeft opgezegd. 
Bovendien eindigt de verzekering na opzegging door de maatschappij bij het einde 
van enig verzekeringsjaar. (Telken jaren eindigt ee n verzekeringsjaar in de maand 
en op de dag overeenkomende met de maand en de dag tot welke de verzekering in 
eerste termijn is aangegaan; (29 februari wordt gel ijkgesteld met 1 maart.) 
 
Opzegging als vorenbedoeld dient te geschieden per aangetekend schrijven met 
inachtneming van een termijn van tenminste 2 maande n. 
 
2.  De verzekeringnemer heeft tevens het recht de verz ekering tussentijds op te 
zeggen tegen een door hem te bepalen toekomstig tij dstip: 
a.  indien de verzekeringnemer in ernstige mate blijven d invalide is of lijdt aan 

een slepende ziekte; 
b.  indien de verzekeringnemer 60 jaar of ouder is. 
 
3.  De verzekering eindigt zonder meer: 
a.  indien de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben; 
b.  bij het overlijden van de verzekeringnemer. 
 
 
Artikel 9 Begunstiging 
 
Voor het vermelde in art. 12 van polismantel 400-84  dient te worden gelezen: 
Als begunstigden voor de uitkering krachtens de Rub riek A treden op de erfgenamen 
van de verzekerde. 
Als zodanig zullen worden beschouwd degenen die kra chtens testament of door de wet 
als erfgenamen zijn aangewezen. 
De overheid kan nimmer als begunstigde optreden. 
Als begunstigde voor de uitkering krachtens de Rubr iek B en D treedt op de 
verzekerde. 
 
 
Artikel 10 
 



De navolgende in de polismantel vermelde artikelen zijn op deze verzekering niet 
van toepassing: 
Art. 1 sub b10; Art. 1 sub c; 
Art. 6; Art. 8; Art. 16 en Art. 17. 
 


