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Art. 1  Verzekeringsgrondslag 

 De maatschappij verzekert verzekeringnemer en verzekerden op basis van de gegevens in het ontvangen aanvraagformulier en 
deze algemene voorwaarden. 

 
Art. 2  Verzekerden 
 Verzekerden zijn: 
 - de opzittenden van het bij aanvang van de verzekering opgegeven motorrijwiel of het vervangende motorrijwiel, zoals 

omschreven in artikel 3.2, hierna te noemen het motorrijwiel; 
  - de personen die bovengenoemde verzekerden vrijwillig en kosteloos: 
    - op de plaats van het ongeval eerste hulp verlenen; 
  - bij het op- of afstappen behulpzaam zijn; 
  - onderweg behulpzaam zijn bij het verrichten van noodzakelijke reparaties aan het motorrijwiel. 
 
  Tenzij anders is overeengekomen geldt de verzekering voor: 
  - maximaal 2 opzittenden inclusief bestuurder indien het uitsluitend een motorrijwiel betreft; 
  - maximaal 3 opzittenden inclusief bestuurder indien het een motorrijwiel met zijspan betreft. 

Indien ten tijde van het ongeval zich meer personen  op het motorrijwiel bevinden dan op het polisblad is vermeld, zullen de 
verzekerde uitkeringen worden vastgesteld in verhouding van het overeengekomen aantal personen tot het werkelijk aantal 
personen. 
 

Art. 3  Omvang van de dekking 
3.1 Algemeen 
 De verzekering geldt voor ongevallen, de verzekerden overkomen: 
  - vanaf het moment dat zij het motorrijwiel opstappen tot het moment dat zij er afgestapt zijn; 
  - terwijl zij onderweg noodreparaties aan het motorrijwiel verrichten of hierbij behulpzaam zijn; 
  - bij het verlenen van hulp aan medeweggebruikers; 
  - tijdens het oponthoud bij een tankstation. 
3.2 Vervangend motorrijwiel 

Zodra het verzekerde motorrijwiel is vervangen (ook tijdelijk) door een ander motorrijwiel, is de verzekering direct en uitsluitend 
van kracht voor het vervangende motorrijwiel indien: 

  - dit motorrijwiel van hetzelfde soort en voor dezelfde doeleinden wordt gebruikt als het vervangende motorrijwiel; 
  - verzekeringnemer slechts dit motorrijwiel in eigendom heeft of er de beschikking over heeft. 

 In alle andere gevallen is hij verplicht van de vervanging aan de maatschappij direct kennis te geven. De dekking gaat in dat geval 
in na acceptatie door de maatschappij. 
 

Art. 4 Verzekeringsgebied 
 De verzekering is van kracht in Europa, Aziatisch Turkije, Algerije, Marokko en Tunesië. 
 
Art. 5  Ongeval 
5.1 Begrip ongeval 

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten komende onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde. 
5.2 Uitbreiding van begrip ongeval 
 Onder ongeval wordt tevens verstaan: 
5.2.1 de gevolgen van een verkeerde medische behandeling, wondinfectie of bloedvergiftiging, rechtstreeks verband houdende met 

een gedekt ongeval; 
5.2.2 lichamelijk letsel wegens rechtmatige zelfverdediging, poging tot redding van personen, dieren of goederen; 
5.2.3 het acuut binnenkrijgen van giftige of bijtende stoffen of vloeistoffen met uitzondering van genees- , genot- of verdovende 

middelen, tenzij op medisch voorschrift in verband met een gedekt ongeval, alsmede het onvrijwillig binnenkrijgen van vreemde 
voorwerpen; 

5.2.4 verstuiking, ontwrichting, spier-/peesverrekking of- verscheuring; 
5.2.5 bevriezing, verbranding (excl. door zonnebrand en/of bestraling, behoudens het bepaalde in art. 4.2.1), verdrinking, verstikking of 

zonnesteek, alsmede uitputting, verdorsting, verhongering of zonnebrand tengevolge van het geïsoleerd raken door b.v. instorting, 
insneeuwing, invriezing of schipbreuk. 

5.2.6 bacteriële vergiftiging door een val in een vaste of vloeibare stof. 
 
Art. 6  Uitkeringen/vergoedingen 
6.1 Uitkering bij overlijden (rubriek A) 
 Indien verzekerde tengevolge van een ongeval komt te overlijden, wordt het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd. 

 
Op deze uitkering worden in mindering gebracht alle bedragen die krachtens deze verzekering ter zake van hetzelfde ongeval 
wegens blijvende invaliditeit zijn uitgekeerd. Is de betaalde invaliditeitsuitkering hoger dan de verschuldigde overlijdensuitkering 



 
 
 
 
 
 

dan wordt het hogere niet teruggevorderd. 
Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar zal de uitkering in geval van overlijden maximaal € 4.540,- bedragen. 

6.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit en vaststelling hiervan (rubriek B) 
Indien verzekerde door een ongeval blijvend invalide wordt, zal aan de hand van het vast te stellen invaliditeitspercentage 
hetzelfde percentage van het verzekerde bedrag als basis voor de uitkering dienen, echter met inachtneming van het navolgende: 
 
bij algeheel verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van: 

 
 beide ogen 100% 
 één oog        30% 
 doch indien krachtens deze verzekering uitkering is  
 verleend wegens algeheel verlies van het andere oog   70% 
 beide oren       50% 
 één oor        25% 
 een arm tot in het schoudergewricht     75% 
 een arm tussen schouder- en ellebooggewricht    70% 
 een arm tussen pols- en ellebooggewricht    60% 
 een hand        60% 

een been tot in het heupgewricht     70% 
 een been tussen knie- en heupgewricht of tot in 
 het kniegewricht       60% 
 een been tussen enkel- en kniegewricht of een voet   50% 
 een duim        25% 
 een wijsvinger       15% 
 elke andere vinger       10% 
 een grote teen       10% 
 elke andere teen 5% 
 psychische en nerveuze storingen ten hoogste    25% 
 de milt 5% 
 één nier        20% 
 algehele ongeneeslijke geestesstoring 100% 
 
6.2.1 Bij gedeeltelijk verlies of bij blijvende gedeeltelijke onbruikbaarheid van één der genoemde organen wordt een evenredig lager 

percentage in aanmerking genomen. 
6.2.2 Bij verlies of bij blijvende onbruikbaarheid van meer organen worden de percentages opgeteld, waarbij voor meer vingers van één 

hand geen hogere percentages gelden dan voor de gehele hand. 
6.2.3 Bij vaststelling van het invaliditeitspercentage zal het beroep van verzekerde buiten beschouwing blijven. Wel zal echter met de 

vóór het ongeval bestaande invaliditeit rekening worden gehouden. 
6.2.4 Voor één of meer ongevallen zal per verzekerde in totaal niet meer worden uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. 
6.2.5 Voor verzekerden ouder dan 70 jaar zal in geval van blijvende invaliditeit 50% van het totaal vastgestelde bedrag worden 

uitgekeerd. 
6.2.6 De uitkering geschiedt zodra de blijvende graad van invaliditeit vaststaat. Indien aard of mate van blijvende invaliditeit naar het 

oordeel van de maatschappij nog niet definitief is vast te stellen, heeft de maatschappij het recht de uitkering uit te stellen tot 
uiterlijk 2 jaar na de ongevalsdatum. 
Indien de maatschappij gebruik maakt van dit recht, wordt de uitkering verhoogd met de wettelijke rente over de uitstelperiode. 
Indien verzekerde gedurende de uitstelperiode als gevolg van het ongeval overlijdt, vervalt het recht op een invaliditeitsuitkering 
en op de wettelijke rente over de uitstelperiode. Bij overlijden van verzekerde gedurende de uitstelperiode, niet als gevolg van het 
ongeval, wordt de invaliditeitsuitkering alsnog vastgesteld onder bijrekening van de rente tot de dag van overlijden. 
 

Art. 7  Uitsluitingen 
 Niet gedekt zijn ongevallen, ontstaan: 
7.1 door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een begunstigde; 
7.2 door ziekte, of lichamelijk(e) gebrek(en), alsmede de verzwaring of verergering van ongevalsgevolgen hierdoor, tenzij deze 

voortvloeien uit een gedekt ongeval; 
7.3 door atoomkernreacties, tenzij deze zijn benut voor geneeskundige behandeling van verzekerde wegens een gedekt ongeval; 
7.4 
  - door oorlogshandelingen in Nederland; 
  - door oorlogshandelingen in het buitenland, tenzij het ongeval plaatsvindt binnen 14 dagen nadat zich voor de eerste maal 

dergelijke gebeurtenissen voordoen in een land waarin de verzekerde verblijft en hij door het uitbreken van 
oorlogshandelingen aldaar verrast is geworden; 

  - gedurende de tijd dat het motorrijwiel op last van een burgerlijke of militaire overheid is gerekwireerd; 
  - door onlusten van allerlei aard en de daartegen genomen maatregelen, tenzij de verzekerde bewijst, dat hij niet aan de zijde 

van de onruststokers actief of door opruiing hieraan deelnam; 
7.5 tijdens het gebruik van het motorrijwiel zonder toestemming van verzekeringnemer; 
7.6 terwijl de feitelijke bestuurder: 
7.6.1 niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijwiel wettelijk voorgeschreven rijbewijs, tenzij dit uitsluitend te wijten is aan zijn 

verzuim het rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid niet langer dan één jaar is verstreken; 
7.6.2 krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is het motorrijwiel te besturen; 
7.6.3 de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd krachtens een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak; 
7.6.4 ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel 

verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht en/of bevoegd is het motorrijwiel naar behoren te besturen; 
7.7 doordat de verzekerde, niet de feitelijke bestuurder van het motorrijwiel zijnde, vrijwillig onder invloed is van bedwelmende, 

opwekkende of soortgelijke middelen, alsmede alcoholhoudende drank, waarbij het bloedalcoholgehalte 1,5 pro mille te boven 
gaat, tenzij verzekerde of begunstigde bewijst, dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen het ongeval en het  

 onder invloed zijn; 
7.8 tijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelheids-, regelmatigheids-, of behendigheidsritten en- wedstrijden, met 

uitzondering van regelmatigheids- of behendigheidsritten, die geheel binnen Nederland worden gehouden; 
7.9 terwijl het motorrijwiel is verhuurd of wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor andere  



 
 
 
 
 
 
 doeleinden dan in de polis of in het aanvraagformulier vermeld of voor een ander doel dan door de wet is toegestaan; 
7.10 omtrent welker aard of omvang de verzekerde of een begunstigde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave doet; 
7.11 bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van dit 

waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van zijn beroep, dit waagstuk wordt verricht bij rechtmatige zelfverdediging 
of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden; 

7.12 bij het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf. 
 
Art. 8  Verplichtingen bij ongeval 
 De verzekeringnemer en/of verzekerde en/of begunstigden zijn verplicht op straffe van verlies van hun rechten uit de polis: 
8.1 Bij overlijden (rubriek A): 
 de maatschappij ten minste 48 uur voor de begrafenis of de verassing in te lichten en sectie toe te staan; 
8.2 Bij blijvende invaliditeit (rubriek B):  

 de maatschappij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 dagen, kennis te geven van een ongeval, waaruit een recht op 
uitkering wegens blijvende invaliditeit kan ontstaan, met dien verstande dat na het verstrijken van laatstgenoemde termijn toch 
recht op uitkering kan ontstaan indien ten genoegen van de maatschappij wordt aangetoond dat deze invaliditeit uitsluitend gevolg 
is van het ongeval. De verplichting tot deze kennisgeving geldt niet, indien het ongeval reeds overeenkomstig lid 8.3 is gemeld; 
indien de kennisgeving later dan 5 jaar na het ongeval geschiedt, zal geen aanspraak op enige uitkering kunnen worden gemaakt; 
Algemeen 

8.3 de maatschappij alle van belang zijnde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken; 
8.4 er voor zorg te dragen dat de verzekerde: 
  - de door de maatschappij verlangde medewerking verleent, zoals het zich laten onderzoeken door een door de maatschappij 

aangewezen arts; 
  - zich onder geneeskundige behandeling stelt of daaronder blijft, indien dit redelijkerwijs is geboden; 

- aan de genezing meewerkt door de voorschriften van de behandelende arts te volgen. 
 

Art. 9  Begunstiging 
9.1 uitkering bij overlijden 

De uitkering bij overlijden geschiedt aan de wettige erfgenamen van verzekerde, met uitsluiting van de overheid en 
boedelcrediteuren; 

9.2 overige uitkeringen: 
 De overige uitkeringen/vergoedingen geschieden aan verzekerde. 
 
Art. 10 Geschillen omtrent vaststelling van blijvende invaliditeit 

 Indien partijen omtrent het al dan niet bestaan van een blijvende invaliditeit en/of graad daarvan geen overeenstemming bereiken, 
wordt voor beide partijen bindend uitspraak gedaan door een medische commissie van drie geneesheren. Elke partij wijst een 
geneesheer aan: deze benoemen in gezamenlijk overleg een derde geneesheer. Indien onenigheid bestaat omtrent de keuze van 
de derde geneesheer, wordt deze benoemd door de bevoegd rechter op verzoek van de meest gerede partij. De kosten aan deze 
bindende uitspraak verbonden, dragen de partijen ieder voor 50%. 
 

Art. 11 Terugbetaling van premie 
11.1 Bij het eindigen van de verzekering heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over het tijdvak waarvoor de 

verzekering niet meer van kracht is, echter met inachtneming van het navolgende: 
11.2 Indien artikel 12.1 van toepassing is, zal premie worden terugbetaald vanaf de dag, dat de mededeling door de maatschappij is 

ontvangen; 
11.3 Indien artikel 12.2 van toepassing is, zal premie worden terugbetaald indien binnen 3 jaar een gelijksoortig object weer bij de 

maatschappij is verzekerd. Deze bepaling is niet van toepassing bij overlijden van verzekeringnemer en de erfgenamen het 
motorrijwiel hebben verkocht. 

 
Art. 12 Duur en einde van de verzekering 
12.1 zodra het motorrijwiel gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; verzekeringnemer is verplicht de maatschappij hiervan direct in 

kennis te stellen; 
12.2 zodra verzekeringnemer of - in geval van zijn overlijden - zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de motorrijwiel en 

tevens de feitelijke macht erover verliezen; de dekking eindigt niet bij overgang van eigendom, die niet gepaard gaat met de 
hiervoor geldende omstandigheden. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht resp. binnen 8 en 30 dagen na iedere 
overgang van eigendom en iedere omstandigheid die tot het einde van de dekking heeft geleid, daarvan mededeling te doen aan 
de maatschappij. 


