
Polisvoorwaarden PP 3356-02

Ongevallenverzekering 
inzittenden (OVI)
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket 

Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden ZPP 

gelden deze polisvoorwaarden.
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Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begrippen

1.1.1  Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Bestuurder van het motorrijtuig.
b. Personen die met het motorrijtuig worden vervoerd.

1.1.2  Motorrijtuig
a. Het in de polis omschreven voertuig.

b. Het vervangend voertuig, dat aan een ander dan 
verzekeringnemer toebehoort en gelijkwaardig is aan 
het in de polis omschreven voertuig, gedurende de 
tijd waarin het in de polis omschreven voertuig voor 
reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is.

1.1.3  Lichamelijk letsel
Waarneembare beschadiging van een lichaamsdeel of 
orgaan.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van 
dekking

DEKKING OVI

Artikel 2.1 Omvang van de dekking

Gedekt is schade door een gedekte gebeurtenis, indien 
sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is 

ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de 

gebeurtenis zou plaatsvinden.
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Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen

Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel 
Omvang van de dekking.

2.2.1  Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom
Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom 
als gevolg van onvoorzien, plotseling, onverwacht van 
buiten af op het lichaam van een verzekerde persoon 
inwerkend geweld door deelname aan het verkeer met het 
motorrijtuig door die verzekerde persoon.

2.2.2  Rente
Gederfde rente over de verschuldigde schadevergoeding.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die geldt op het 
moment van vaststelling van de omvang van de schade.

Deze dekking geldt vanaf de 366e dag na het ongeval tot 
het moment van vaststelling van de omvang van de schade.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroor
zaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd.

2.3.1  Expertise
Verzekeraar heeft het recht de omvang van de schade te 
laten vaststellen door een deskundige.

De omvang van het (functie)verlies wordt bepaald door 
middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens 
objectieve maatstaven en uitgedrukt in een percentage.

2.3.2  Vaststelling schade door blijvende invaliditeit

2.3.2.1  Lichamelijke toestand
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis 
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de 
lichamelijke toestand van verzekerde zich met betrekking 
tot deze schade naar medische begrippen heeft 
gestabiliseerd, maar in ieder geval binnen twee jaar na 
de ongevaldatum, tenzij tussen verzekeringnemer en 
verzekeraar anders wordt overeengekomen.

2.3.2.2  (Functie)verlies volgens tabel
Indien de schade bestaat uit (functie)verlies van 
lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de hierna 
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld zoals hierna is bepaald.

2.3.2.2.1  Volledig (functie)verlies
Indien sprake is van volledig (functie)verlies van 
lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, wordt 
de omvang van de schade vastgesteld op de in die tabel 
vermelde percentages van de verzekerde som.

c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. Het motorrijtuig wordt gewoonlijk in Nederland gestald.

Deze Dekking geldt voor elke verzekerde persoon die zijn 
woonplaats in Nederland heeft.

Deze dekking geldt per verzekerde persoon per gebeurtenis 
tot maximaal de verzekerde sommen voor de des betref
fende zitplaats.
Indien met het motorrijtuig meer verzekerde personen 
worden vervoerd dan voor dat motorrijtuig wettelijk is 
toegestaan, dan worden de per zitplaats verzekerde 
sommen geacht in evenredigheid te zijn verlaagd.

De dekking voor blijvende invaliditeit van een verzekerde 
persoon geldt tot een maximum van € 2.500, voor elke 
verzekerde persoon die op het moment van de gebeurtenis 
de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

De dekking voor overlijden van een verzekerde persoon 
geldt tot een maximum van € 2.500, voor elke verzekerde 
persoon die op het moment van de gebeurtenis
–  jonger is dan 16 jaar of
–  de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

2.1.1  Schade
Onder schade wordt verstaan:
a. blijvende invaliditeit als gevolg van (functie)verlies voor 

het lichaam als geheel, rechtstreeks voortvloeiend uit 
lichamelijk letsel, van een verzekerde persoon; 

b. overlijden van een verzekerde persoon.

2.1.2  Gedekte gebeurtenis
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het 
lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een 
ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is 
ontstaan, hierna te noemen ’ongeval’, zoals vermeld in 
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen, door deelname aan het 
verkeer met het motorrijtuig door een verzekerde persoon.

Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt:
a. tijdens in en uitstappen;
b. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig bij 

pech onderweg;
c. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig in een 

tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, zoals 
voor het bijvullen van brandstof in het motorrijtuig.

2.1.3  Dekkingsgebied
Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de 
Europese Economische Ruimte van toepassing is, alsmede 
landen die niet tot dat gebied behoren maar waarvoor 
dekking bestaat volgens het door verzekeraar afgegeven 
Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene 
kaart).
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c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies 
wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig 
geplaatste kunst of hulpmiddelen, maar met inwendige 
kunst of hulpmiddelen voorzover geplaatst.

d. Indien verzekerde reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk) 
invalide was, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld op het verschil tussen het blijvende (functie)
verlies vóór en ná het ongeval. De omvang van het 
blijvende (functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe 
op dezelfde wijze worden bepaald als de omvang van 
het blijvende (functie)verlies ná het ongeval.

e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn 
door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams  
of geestes  gesteldheid van verzekerde, dan wordt voor 
vaststelling van de omvang van de schade uitgegaan 
van de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad 
indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn 
geweest.

  Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, 
gebrekkigheid of abnormale lichaams of geestes
gesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval 
waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering 
een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan.

f.  Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of 
abnormale lichaams of geestesgesteldheid wordt niet 
beschouwd als schade door een gedekte gebeurtenis.

  Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, 
gebrekkigheid of abnormale lichaams of geestes
gesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval 
waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzekering 
een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan.

g. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten 
beschouwing.

2.3.3  Vaststelling postwhiplashsyndroom en/of 
postcommotioneel syndroom
De omvang van de uitkering voor een postwhiplash
syndroom en/of postcommotioneel syndroom wordt per 
verzekerde persoon vastgesteld op maximaal 5% van 
de verzekerde som voor blijvende invaliditeit voor de 
desbetreffende zitplaats.

2.3.4  Vaststelling schade door overlijden
Indien een verzekerde persoon als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis is overleden, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld op de verzekerde som voor overlijden voor de 
desbetreffende zitplaats.

2.3.4.1  Overlijden na gedekte gebeurtenis
Indien verzekerde overlijdt:
a. vóór de omvang van de schade is vastgesteld en

2.3.2.2.2  Gedeeltelijk (functie)verlies
Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van 
lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, wordt 
de omvang van de schade vastgesteld naar evenredigheid 
van de in die tabel vermelde percentages van de 
verzekerde som.

2.3.2.2.3  Tabel lichaamsdelen / organen
Bij (functie)verlies, zoals genoemd in de tabel, wordt de 
schade vastgesteld op de daarbij vermelde percentages 
van de voor blijvende invaliditeit vermelde verzekerde som.

a. het gezichtsvermogen van beide ogen : 100%
b. het gezichtsvermogen van één oog : 30%
c.  het gezichtsvermogen van één oog bij totaal 

verlies gezichtsvermogen : 70%
d. gehoor van beide oren : 60%
e.  gehoor van één oor : 25%
f.  gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor :  35%
g. een arm :  75%
h. een hand of meer dan drie vingers aan die hand : 60%
i.  een duim : 25%
j.  een wijsvinger : 15%
k. een middelvinger : 12%
l.  een ringvinger : 10%
m. een pink : 10%
n. een been : 70%
o. een voet : 50%
p. een grote teen : 5%
q. een andere teen : 3%
r.  de milt : 5%
s.  het reukvermogen : 5%
t.  het smaakvermogen : 5%
u. een nier : 10%

2.3.2.3  (Functie)verlies niet volgens tabel
Indien de schade niet bestaat uit (functie)verlies van 
lichaams delen / organen, zoals genoemd in de hier
vóór opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade 
vastgesteld op basis van (functie)verlies van de lichaams
delen / organen die door het lichamelijk letsel, ontstaan 
door het ongeval, geheel of gedeeltelijk verloren zijn 
gegaan of onbruikbaar zijn geworden. Hierbij wordt 
uitgegaan van een percentage van de verzekerde som dat 
gelijk is aan het percentage blijvend (functie)verlies dat dit 
lichamelijk letsel voor het lichaam als geheel oplevert, met 
inachtneming van het hierna vermelde.

a. (Functie)verlies van ogen wordt bepaald naar 
Nederlandse maatstaven en begrippen.

b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig 
de op het moment van vaststelling laatste uitgave van 
de ’Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ 
van de American Medical Association (A.M.A.), even
tueel aangevuld met richtlijnen van Nederlandse 
specialistenverenigingen.
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Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking OVI

3.2.1  Snelheidswedstrijden
Schade tijdens deelname aan snelheidswedstrijden  
en ritten.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.

3.2.2  Vervoer tegen betaling / les / verhuur
Schade terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor de 
hierna genoemde doeleinden en dekking van deze 
doeleinden niet uit de polis blijkt.
a. Vervoer van personen en/of zaken tegen betaling 

(waaronder niet wordt verstaan privévervoer tegen  
een tegemoetkoming in de kosten).

b. Les.
c. Verhuur (waaronder begrepen leasing) door 

verzekeringnemer.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.

3.2.3  Rijbevoegdheid
Schade terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig:
a. niet de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving 

geldende wettelijke bevoegdheid tot het besturen 
daarvan bezit en/of

b. niet heeft voldaan aan de overige eisen voor rijbevoegd
heid, zoals het in bezit hebben van een chauffeurs
diploma en/of voor het feitelijk verrichte vervoer 
verplichte aanvullende certificaten.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.

3.2.4  Bestuurder onder invloed
Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van 
alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke stof door de bestuurder van het motorrijtuig, 
verband houdt met het ontstaan van die schade.

Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid 
in elk geval sprake indien in verband met het gebruik 
van de alcohol en/of van de andere stoffen, deelname 
aan het verkeer ten tijde van de gebeurtenis naar 
Nederlandse normen wettelijk verboden was. Weigering 
om medewerking te verlenen aan een door politie / justitie 

b. dit overlijden geen verband houdt met het ongeval tast 
dit het recht op uitkering niet aan.

De omvang van de schade wordt in dat geval bepaald door 
de op basis van medische rapporten verwachte definitieve 
graad van blijvende invaliditeit indien verzekerde niet zou 
zijn overleden.

2.3.5  Veiligheidsgordels
De vastgestelde omvang van de schade aan een verzeker
de persoon wordt met 10% verminderd indien deze tijdens 
de gebeurtenis geen gebruik maakte van de wettelijk 
voorgeschreven beveiligingsmiddelen, zoals de in het 
motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordels.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting

De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt 
indien sprake is van schade die verband houdt met het 
terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorisme
dekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Artikel 2.5 Uitkering

a. Verzekeraar zal de verschuldigde schadevergoeding, 
inclusief de verschuldigde rente, in één termijn uitkeren.

b. Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit en 
bij een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom is verzekerde.

c. Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de echt
genoot, geregistreerde partner of andere levensgezel 
van verzekerde.

  Bij ontbreken van deze begunstigden worden de 
wettelijke erfgenamen als begunstigden aangemerkt.

  De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde 
voor de uitkering gelden.

d. Indien door verzekeraar bij overlijden van een verzeker
de persoon uitkeringen zijn gedaan in verband met 
blijvende invaliditeit en/of bij een postwhiplashsyndroom 
en/of postcommotioneel syndroom van die verzekerde 
persoon door dezelfde gebeurtenis, zullen deze 
uitkeringen in mindering worden gebracht op de 
uitkering voor overlijden.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen

Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen

De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk 
Uitsluitingen van de polisvoorwaarden ZPP.
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Hoofdstuk 5 Premie

Artikel 5.1 Premiebetaling 

De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk 
Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen 
betalingsverplichtingen 

De informatie over sancties bij het niet nakomen van 
betalings verplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van 
de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie 

De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in 
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.4 Premievaststelling 

De informatie over premievaststelling is vermeld in 
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 6 Herziening van 
tarieven en/of voorwaarden

De informatie over herziening van tarieven en/of voor
waarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven 
en/of voorwaarden van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico

Artikel 7.1 Risicowijziging

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar 
in ieder geval binnen de hierna genoemde termijnen, 
verzekeraar in kennis te stellen van wijzigingen, zoals 
hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk 
maakt dat hij van het optreden van die wijziging niet op de 
hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.

gevorderde proef of test om een eventuele overtreding van 
de geldende normen te kunnen vaststellen, wordt voor de 
toepassing van deze uitsluiting als een overtreding van die 
normen aangemerkt.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die niet als bestuurder van het motorrijtuig bij de 
schade is betrokken en van wie in redelijkheid niet kan 
worden gezegd dat hij rekening diende te houden met 
verminderde rijvaardigheid van de bestuurder ten gevolge 
van het gebruik van alcohol en/of andere genoemde 
stoffen.

3.2.5  Ongemachtigde bestuurder
Schade aan en/of veroorzaakt door een niet door 
verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het 
motorrijtuig.

Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.

3.2.6  Opzet
Schade in verband met opzettelijk en tegen een persoon of 
zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door:
a. een verzekerde persoon / een begunstigde;
b. een of meer personen die behoren tot een groep 

personen, waartoe ook een verzekerde persoon / 
een begunstigde behoort, ook ingeval die verzekerde 
persoon / die begunstigde niet zelf zodanig heeft 
gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijke karakter van handelen of nalaten 
door genoemde personen doet niet af of zij zodanig 
onder invloed van alcohol of enige andere bedwelmende, 
opwekkende of soortgelijke stof verkeren, dat zij niet in 
staat zijn hun wil te bepalen.

3.2.7  Waagstuk
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg 
van een waagstuk waarbij die persoon zijn leven of 
lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit 
waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige 
zelfverdediging of bij een poging zichzelf, anderen, dieren 
of zaken te redden.

Hoofdstuk 4 Schade

De informatie over schade is vermeld in Hoofdstuk Schade 
van de polisvoorwaarden ZPP.
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Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede 
zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze 
ongewijzigd van kracht.

7.1.3  Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis 

te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou 
zijn overeengekomen indien verzekeringnemer zijn 
verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, zijn na 
de wijzigingsdatum opeisbaar:
–  de premie en assurantiebelasting die verzekering

nemer na de wijziging verschuldigd zou zijn, alsmede
–  een eenmalige opslag van 100% van het verschil tussen 

de vóór de wijziging in rekening gebrachte premie en 
de ná de wijziging berekende premie als die hoger is.

b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voor
waarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de 
datum waarop verzekeringnemer de risicowijziging 
uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze 
voorwaarden waren overeengekomen.

c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, 
bestaat er geen dekking voor schaden die zijn 
ontstaan na de datum waarop verzekeringnemer de 
risicowijziging uiterlijk had moeten melden.

Artikel 7.2 Risicobeperking

a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, 
zoals aard en omvang van het schadeverloop, 
verzekeraar tot het oordeel brengen dat toekomstige 
schade kan worden voorkomen of beperkt door 
het nemen van risicobeperkende maatregelen door 
verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het 
nemen van deze maatregelen voor te schrijven.

b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te 
dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de 
door verzekeraar aangegeven maatregelen.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van 
de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot 
beëindiging op andere gronden leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van de 
verzekering

Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer

De informatie over het einde van de verzekering door 
opzegging door verzekeringnemer is vermeld in Hoofdstuk 
Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

7.1.1  Risicowijziging Dekking OVI
Binnen een termijn van twee weken:
a. Vervanging van het in de polis omschreven voertuig door 

een ander voertuig.
b. Verkoop / overdracht van het in de polis omschreven 

voertuig zonder vervanging door een ander voertuig
c. Wijziging van het kenteken van het in de polis 

omschreven voertuig.
d. Ontvreemding van het in de polis omschreven voertuig.

Binnen een termijn van twee maanden:
e. Wijziging van het in de polis vermelde gebruik van het in 

de polis omschreven voertuig.

7.1.2  Voortzetting na risicowijziging

7.1.2.1  Vervanging / verkoop / overdracht / 
kentekenwijziging / ontvreemding
a. Bij vervanging van het in de polis omschreven voertuig 

door een ander voertuig, bij verkoop en overdracht 
daarvan, bij kentekenwijziging en bij ontvreemding 
eindigt de dekking.

  Voor het eventueel vervangende voertuig respectievelijk 
het voertuig waarop de kentekenwijziging betrekking 
heeft, beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of voort
bouwende voortzetting van de verzekering op basis 
van de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven 
mogelijk is.

b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt 
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend 
en/of worden de nieuwe voorwaarden toegepast op 
basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden, 
vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond.

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen 
komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de 
verzekering één maand na de mededeling hiervan door 
verzekeraar.

7.1.2.2  Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a. Bij wijziging van het gebruik van het in de polis 

omschreven voertuig of wijziging van de regelmatige 
bestuurder beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of 
voortbouwende voortzetting van de verzekering op 
basis van de dan geldende acceptatierichtlijnen en 
tarieven mogelijk is.

b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt 
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend 
en/of worden de nieuwe voorwaarden toegepast op 
basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden.

c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen 
komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de 
verzekering één maand na de mededeling hiervan door 
verzekeraar.
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Artikel 9.2 Toepasselijk recht

De informatie over toepasselijk recht is vermeld 
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de 
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.3 Klachten

De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk 
Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 10 Terrorisme

De Clausule terrorismedekking en de samenvatting 
uitkerings protocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk 
Terrorisme van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen

Ongeval

Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het 
lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks in een 
ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel 
is ontstaan, met geheel of gedeeltelijk blijvend (functie)
verlies of de dood tot gevolg.

Hieronder worden ook de hierna genoemde gebeurte
nissen verstaan.

a. Acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en 
on gewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloei
bare of vaste stoffen (niet vergiftiging door gebruik 
van geneesmiddelen en/of het binnenkrijgen van 
allergenen).

b. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, 
indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks 
gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige 
andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin 
begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren 
of zaken.

c. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of 
voorwerpen in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen 
of gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat 
(niet het binnendringen van ziektekiemen of allergenen).

Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar

De informatie over het einde van de verzekering door 
opzegging door verzekeraar is vermeld in Hoofdstuk Einde 
van de verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 8.3 Einde van rechtswege

De verzekering eindigt van rechtswege, zoals hierna 
omschreven.

8.3.1  Belang
Zodra alle verzekerden hebben opgehouden een 
verzekerbaar belang te hebben bij hetgeen is verzekerd.
Hieronder worden niet verstaan omstandigheden zoals 
hierna omschreven onder ’Verzekeringnemer’.

8.3.2  Verzekeringnemer
a. Bij overlijden van verzekeringnemer: negen maanden na 

het tijdstip waarop de erfgenamen redelijkerwijs met het 
overlijden bekend kunnen zijn of  indien dit eerder is  
negen maanden na het tijdstip waarop dit overlijden bij 
verzekeraar bekend is geworden.

b. Indien verzekeringnemer een rechtspersoon is: één 
maand nadat verzekeringnemer is opgehouden te 
bestaan.

  Hieronder wordt niet verstaan fusie of wijziging van 
rechtspersoonsvorm.

8.3.3  Einde andere verzekering
Zodra de bij verzekeraar afgesloten WAverzekering voor 
het in de polis omschreven voertuig is geëindigd.

Artikel 8.4 Ontbinding

De informatie over het einde van de verzekering door 
ontbinding is vermeld in Hoofdstuk Einde van de 
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 9 Aanvullende 
polisbepalingen

Artikel 9.1 Persoonsgegevens

De informatie over persoonsgegevens is vermeld 
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de 
polisvoorwaarden ZPP.
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d. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en 
hitteberoerte, verbranding, blikseminslag of andere 
elektrische ontlading.

e. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als 
gevolg van onvoorziene omstandigheden.

f.  Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnen
dringen van ziektekiemen in een door een gedekt 
ongeval ontstaan lichamelijk letsel.

g. Complicaties of verergering van het lichamelijk letsel, 
dat is ontstaan door het ongeval, als rechtstreeks gevolg 
van eerstehulpverlening of van de door het ongeval 
noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.

h. Het optreden van een decompressieziekte 
(caissonziekte).

Niet als ongeval wordt beschouwd het optreden van 
een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom.


