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Leeswijzer

Uw dekking in het kort
• Waarvoor is deze dekking?
• Waar bent u wel en niet voor
verzekerd?
• Wat te doen bij schade?

U heeft bij ons een motorverzekering
als onderdeel van het
ZekerheidsPakket Particulieren.
Bovenop de standaardverzekering
heeft u gekozen voor
Ongevallenverzekering opzittenden.
Bij deze dekking horen aparte
polisvoorwaarden. Wij zetten hier de
belangrijkste punten uit die
voorwaarden op een rijtje.
Wij hebben ons best gedaan om alles
duidelijk voor u te maken. Als u na het
lezen nog vragen heeft, dan kunt u
ons bellen via 088 663 06 63 of een
e-mail sturen via www.nn.nl.
Wij beantwoorden uw vragen graag.
U kunt ook contact opnemen met uw
verzekeringsadviseur.

3

Waarvoor is de Ongevallenverzekering opzittenden?
Door een ongeval met uw motor kan u of een andere
persoon op de motor blijvend invalide raken of
overlijden. De Ongevallenverzekering opzittenden
zorgt dat deze persoon of de nabestaanden een
uitkering ontvangen.
Waar bent u bijvoorbeeld voor verzekerd?
U bent verzekerd voor:
• het blijvend invalide raken van de bestuurder of
passagier door een ongeval;
• het overlijden van de bestuurder of passagier door
een ongeval.
Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent bijvoorbeeld niet verzekerd:
• als de bestuurder of passagier overlijdt of invalide
raakt door roekeloos gedrag;
• als de bestuurder op uw motor reed zonder uw
toestemming.
In de polisvoorwaarden staat precies waarvoor u wel
en niet verzekerd bent.
Wie zijn er verzekerd?
Verzekerd zijn:
• de bestuurder;
• de passagier op uw motor.

Wanneer zijn de opzittenden verzekerd?
De bestuurder en passagiers zijn verzekerd:
• op de motor;
• bij het op- of afstappen;
• als ze onderweg tijdelijk van de motor zijn,
bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een
noodreparatie of om te tanken.
Wat krijgt u vergoed?
Als de bestuurder of passagier blijvend invalide raakt,
dan krijgt die persoon maximaal € 25.000,-. Soms
duurt het even voordat we kunnen vaststellen of
iemand blijvend invalide is. Bijvoorbeeld omdat er
hersteltijd nodig is. Duurt de periode langer dan een
jaar en blijkt er recht te zijn op een vergoeding? Dan
keren we ook rente over die vergoeding uit.
Als de bestuurder of passagier overlijdt, dan geldt een
verzekerd bedrag van € 5.000,-. Dit bedrag keren we
uit aan de nabestaanden.
Hoe kunt u na een ongeval een beroep doen op deze
verzekering?
Meld het ongeval zo snel mogelijk aan ons via
088 663 31 11 of via www.nn.nl. Wij helpen u dan
verder. U kunt ook contact opnemen met uw
verzekeringsadviseur.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Uw rechten op dekking en dienstverlening staan in
uw polis(voorwaarden).
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Polisvoorwaarden

Ongevallenverzekering opzittenden (OVO)
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden
ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Als er verschillen zijn, gelden de
polisvoorwaarden van dit product.
Versie
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1 Begripsomschrijvingen

Verder geldt als voorwaarde dat u en uw
medeverzekerden in Nederland wonen.

Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
Als wij in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen
we de verzekeringnemer. Dit is de persoon die deze
verzekering heeft afgesloten en ervoor zorgt dat de
premie wordt betaald. De verzekeringnemer kan zijn:
a. de bestuurder van de motorfiets; of
b. een persoon die op de motorfiets meerijdt.
Naast de verzekeringnemer zijn ook alle andere
personen verzekerd die op de motorfiets zitten. Ook
hiervoor geldt dat dit kunnen zijn:
c. de bestuurder van de motorfiets; of
d. personen die op de motorfiets meerijden.

1.1.2 Motorfiets
In deze voorwaarden verstaan we onder motorfiets:
a. de motorfiets die op uw polis staat;
b. de vervangende motorfiets die u gebruikt zolang uw
eigen motorfiets voor reparatie of onderhoud bij een
garage is.

De vergoeding die u en/of uw medeverzekerden bij een
ongeval ontvangen, bedraagt per zitplaats maximaal de
verzekerde bedragen. U vindt deze verzekerde bedragen
op uw polis. Daarnaast geldt het volgende:
• Raakt een verzekerde die ouder is dan 69 jaar blijvend
invalide of overlijdt deze? Dan ontvangt deze een
vergoeding van maximaal € 2.500,-.
• Overlijdt een verzekerde die jonger is dan 16 jaar?
Dan ontvangt deze een vergoeding van maximaal
€ 2.500,-.
Zaten er meer personen op uw motorfiets dan wettelijk
is toegestaan? Dan ontvangt u per opzittende een lagere
vergoeding. Daarbij gaan we uit van de verhouding van
het toegestane aantal opzittenden tot het werkelijke
aantal. Mochten er bijvoorbeeld twee mensen op uw
motorfiets zitten, maar zaten er drie op? Dan ontvangt u
per opzittende twee derde deel van de oorspronkelijke
vergoeding.

2.1.1 Schade

2 Omschrijving van
dekking

Als u (of een medeverzekerde) aan bovenstaande
voorwaarden voldoet, ontvangt u een vergoeding voor:
a. blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Met
blijvend invalide bedoelen we dat een deel van uw
lichaam door het ongeval zodanig beschadigd is, dat
u het niet meer, of minder goed dan voorheen, kunt
gebruiken. We spreken dan van functieverlies. Dit
functieverlies moet rechtstreeks voortvloeien uit het
lichamelijk letsel dat bij het ongeval is ontstaan;
b. overlijden als gevolg van een ongeval.

DEKKING OVO

2.1.2 Gedekte gebeurtenis

1.1.3 Lichamelijk letsel
Onder lichamelijk letsel verstaan wij een beschadiging
van een lichaamsdeel of orgaan. Deze beschadiging
moet wel medisch aantoonbaar zijn.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Met deze verzekering ontvangen u en/of uw
medeverzekerden een vergoeding als u/zij door een
ongeval met uw motorfiets blijvend invalide raken of
overlijden. Dit geldt alleen als het ongeval (‘de gedekte
gebeurtenis’) aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. Het ongeval is gebeurd na het ingaan van de dekking.
b. Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker dat
het ongeval zou plaatsvinden.
c. Het ongeval heeft plaatsgevonden binnen het
dekkingsgebied.
d. De motorfiets op uw polis staat gewoonlijk in
Nederland.

U ontvangt alleen een vergoeding als er sprake
is van een ongeval dat gebeurt terwijl u of een
medeverzekerde:
• met uw motorfiets aan het verkeer deelneemt;
• op of van uw motorfiets stapt;
• bij uw motorfiets bent bij pech onderweg;
• bij uw motorfiets bent tijdens een korte stop
onderweg, bijvoorbeeld om te tanken.
Met een ongeval bedoelen we dat u of een
medeverzekerde plotseling en onverwacht wordt
getroffen door een van buitenaf inwerkend geweld op
uw lichaam. Hierdoor loopt u een medisch aantoonbaar
lichamelijk letsel op of overlijdt u.
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Dit letsel of overlijden is een rechtstreeks en
ogenblikkelijk gevolg van het van buitenaf inwerkende
geweld. In het hoofdstuk Nadere omschrijvingen leest u
wat er precies onder een ongeval valt.

2.1.3 Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd als het ongeval gebeurt in de
landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn
doorgestreept.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
U heeft recht op de volgende dekkingen als voldaan
is aan de voorwaarden in het artikel Omvang van de
dekking.

2.2.1 Postwhiplashsyndroom / postcommotioneel
syndroom
U bent verzekerd voor de niet medisch aantoonbare
letsels postwhiplash-syndroom en postcommotioneel
syndroom. U moet dit letsel wel hebben opgelopen
door een gedekte gebeurtenis die beschreven is in
artikel 2.1.2.

2.2.2 Rente
Soms duurt het enige tijd voordat wij kunnen vaststellen
of u blijvend invalide bent. Bijvoorbeeld doordat uw
herstel tijd nodig heeft. Duurt deze periode langer
dan een jaar en stellen we uiteindelijk vast dat u
blijvend invalide bent? Dan betalen we u rente over de
vergoeding die u ontvangt. De berekening van deze
rente gaat in op de 366e dag na het ongeval. Het
rentepercentage is gelijk aan het percentage van de
wettelijke rente op het moment dat we uw blijvende
invaliditeit vaststellen.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
Heeft u en/of een medeverzekerde een ongeval gehad
en wilt u in verband daarmee een beroep doen op
deze verzekering? Dan meldt u het ongeval aan ons.
Wij stellen vervolgens vast wat uw letsel precies is en
welke vergoeding u en/of uw medeverzekerde ontvangt.
Wij noemen dat het ‘vaststellen van de schadeomvang’.
Er zijn drie mogelijkheden:
• U bent blijvend invalide als gevolg van het ongeval.
• U overlijdt als gevolg van het ongeval.
• U lijdt aan een postwhiplashsyndroom en/of een
postcommotioneel syndroom als gevolg van het
ongeval.

Hieronder leest u hoe wij in elk van deze gevallen
bepalen welke vergoeding u ontvangt.

2.3.1 Expertise
Wij hebben het recht om een medisch adviseur in te
schakelen om de omvang van het letsel te bepalen.

2.3.2 Vaststelling schade door blijvende invaliditeit
Heeft u of een medeverzekerde lichamelijk letsel
opgelopen als gevolg van het ongeval? Dan ontvangt
u een vergoeding als een deel van uw lichaam hierdoor
blijvend invalide is geraakt. Of dat zo is en hoe hoog
deze vergoeding is, verschilt per persoon en situatie.
Daarbij kijken we naar drie hoofdvragen:
• Welk lichaamsdeel of orgaan is beschadigd?
• Kunt u dit lichaamsdeel of orgaan helemaal niet meer
gebruiken of nog wel voor een deel?
• Als u het lichaamsdeel of orgaan gedeeltelijk niet
meer kunt gebruiken, voor welk percentage is het dan
uitgeschakeld?
Onze medisch adviseur stelt het antwoord op deze
vragen vast door een medisch onderzoek in Nederland.
Daarbij gaat hij uit van algemene objectieve normen die
hiervoor in Nederland worden toegepast.

2.3.2.1 Lichamelijke toestand
We bepalen of, en in hoeverre, u blijvend invalide bent,
zodra duidelijk is dat uw situatie medisch gezien niet
meer verandert. Op dat moment bepalen we ook of u
een vergoeding krijgt. Is uw situatie na twee jaar nog
niet stabiel, dan nemen we toch een beslissing, behalve
als we hier met u andere afspraken over maken. Bij
die beslissing houden we rekening met uw situatie op
dat moment en de verwachtingen voor de toekomst.
Uiteraard doen we dat in overleg met onze medisch
adviseur.

2.3.2.2 (Functie)verlies volgens tabel
Kunt u een lichaamsdeel of orgaan helemaal of
gedeeltelijk niet meer gebruiken? Dan stellen we als
volgt vast welke vergoeding u ontvangt.

2.3.2.2.1 Volledig (functie)verlies
Heeft onze medisch adviseur vastgesteld dat u een
lichaamsdeel of orgaan helemaal niet meer kunt
gebruiken, dan ontvangt u een percentage van het
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Dit
verzekerde bedrag vindt u op uw polis. Welk percentage
u ontvangt, ziet u in de Tabel lichaamsdelen/organen.
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2.3.2.2.2 Gedeeltelijk (functie)verlies
Is een van uw lichaamsdelen of organen blijvend
beschadigd, maar kunt u het nog wel voor een deel
gebruiken? Dan berekenen we uw vergoeding als volgt:
1. Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre u het
lichaamsdeel niet meer kunt gebruiken. Dit geeft hij
aan met een percentage.
2. Wij berekenen welk bedrag u zou krijgen als u het
lichaamsdeel helemaal niet meer zou kunnen ge
bruiken. Dit doen we zoals staat in het vorige artikel.
3. Wij vermenigvuldigen dit bedrag met het percentage
dat onze adviseur heeft vastgesteld. De uitkomst is de
vergoeding die u ontvangt.

2.3.2.2.3 Tabel lichaamsdelen / organen
In de onderstaande tabel ziet u welk percentage van het
verzekerde bedrag u ontvangt als u een lichaamsdeel of
orgaan helemaal niet meer kunt gebruiken.
a. volledige blindheid of verlies van twee ogen
100%
b. blindheid of verlies van één oog
(het andere oog is niet beschadigd)
30%
c. blindheid of verlies van één oog
(het andere oog was al blind)
70%
d. volledige doofheid aan twee oren
60%
e. doofheid aan één oor
(het andere oor is niet beschadigd)
25%
f. doofheid aan één oor
(het andere oor was al doof)
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. verlies van geur
5%
t. verlies van smaak
5%
u. een nier
10%

2.3.2.3 (Functie)verlies niet volgens tabel
Is een lichaamsdeel of orgaan uitgevallen, dat niet
in bovenstaande tabel staat? Dan berekenen we uw
vergoeding als volgt:
1. Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre de
uitval van het lichaamsdeel of orgaan (blijvend)

functieverlies voor uw hele lichaam oplevert. Dit geeft
hij aan met een percentage.
2. Wij vermenigvuldigen dit percentage met het
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. De
uitkomst is de vergoeding die u ontvangt.
Hierbij geldt het volgende:
a. Het (functie)verlies van ogen bepalen we naar
Nederlandse maatstaven en begrippen.
b. Het functieverlies van andere lichaamsdelen of
organen bepalen wij aan de hand van de tabellen in
de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation
of Permanent Impairment’ van de American Medical
Association (AMA), eventueel aangevuld met
richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen.
c. Heeft u kunst- of hulpmiddelen om het lichaamsdeel
of orgaan beter te kunnen gebruiken? Dan houdt de
medisch adviseur hier alleen rekening mee als deze
inwendig zijn geplaatst of geïmplanteerd.
d. Had u voor het ongeval al een of meer lichaamsdelen
of organen die u niet volledig kon gebruiken? En is
de toestand hiervan door het ongeval slechter ge
worden? Dan berekenen we uw vergoeding als volgt:
1. Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre u het
lichaamsdeel vóór het ongeval niet kon gebruiken.
Dit legt hij vast in een percentage.
2. Onze medisch adviseur bepaalt op dezelfde manier
in hoeverre u het lichaamsdeel na het ongeval
niet meer kunt gebruiken. Ook hier geeft hij een
percentage aan.
3. Wij trekken het eerste percentage van het laatste
percentage af.
4. Op basis van het percentage dat overblijft, stellen
we uw vergoeding vast.
e. Was u voor het ongeval al ziek, had u last van een
aandoening of was uw lichamelijke of geestelijke
gesteldheid anders dan normaal? En zijn de gevolgen
van het ongeval daardoor groter dan als u helemaal
gezond was geweest? Dan houdt onze medisch
adviseur daar rekening mee als hij het percentage
bepaalt van uw invaliditeit. Hij kijkt in dat geval niet
naar de feitelijke situatie, maar naar hoe uw situatie
zou zijn, als u tijdens het ongeval wel helemaal
gezond was geweest. Op basis daarvan stellen we uw
vergoeding vast.
Was de genoemde ziekte of aandoening het gevolg
van een eerder ongeval dat onder de dekking van
deze verzekering valt? Dan geldt bovenstaande
bepaling niet. In dat geval kijkt de medisch adviseur
wél naar de feitelijke situatie om het percentage van
uw invaliditeit vast te stellen.
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f. Was u voor het ongeval al ziek, had u last van een
aandoening of was uw lichamelijke of geestelijke
gesteldheid anders dan normaal? En is die situatie
door het ongeval erger geworden? Dan krijgt u geen
uitkering voor deze verergering.
Was de genoemde ziekte of aandoening het gevolg
van een eerder ongeval dat onder de dekking van
deze verzekering valt? Dan geldt bovenstaande
bepaling niet. In dat geval kijkt de medisch adviseur
wél naar de feitelijke situatie om het percentage van
uw invaliditeit vast te stellen.
g. Onze medisch adviseur houdt geen rekening met de
werkzaamheden die u voor uw beroep uitoefent.

2.3.3 Vaststelling postwhiplashsyndroom /
postcommotioneel syndroom
Heeft u als gevolg van het ongeval een postwhiplash
syndroom of een postcommotioneel syndroom? Dan
ontvangt u een vergoeding van maximaal 5% van het
verzekerde bedrag voor de betreffende zitplaats op uw
motorfiets. Het gaat hier om het verzekerde bedrag voor
blijvende invaliditeit. Hoe hoog de vergoeding precies is,
hangt af van de ernst van de aandoening. Onze medisch
adviseur stelt dit vast.

2.3.4 Vaststelling schade door overlijden
Overlijdt u of een medeverzekerde als gevolg van het
ongeval? Dan ontvangen uw nabestaanden (of die
van de medeverzekerde) het verzekerde bedrag voor
overlijden voor de betreffende zitplaats.

2.3.4.1 Overlijden na gedekte gebeurtenis
Uw nabestaanden (of die van uw medeverzekerde)
ontvangen een vergoeding op basis van blijvende
invaliditeit als:
a. u of een medeverzekerde overlijdt voordat wij uw
vergoeding hebben vastgesteld; en
b. er geen relatie is tussen dit overlijden en het ongeval.

Dan verminderen wij de vergoeding die u ontvangt
met 10%.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. Deze clausule
is beschreven in het hoofdstuk Terrorisme van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 2.5 Uitkering
Hieronder leest u wie in verschillende gevallen de
vergoeding ontvangt en wat de andere afspraken zijn
voor de betaling van de vergoeding.
a. Wij betalen uw vergoeding en de eventuele rente
hierover in één keer op hetzelfde moment uit.
b. Bent u of een medeverzekerde blijvend invalide
geraakt door het ongeval? Of heeft u/hij door
het ongeval een postwhiplashsyndroom of
postcommotioneel syndroom opgelopen? Dan
betalen we de vergoeding aan u of de betreffende
medeverzekerde.
c. Overlijdt u of een medeverzekerde als gevolg van
het ongeval? Dan gaat de vergoeding naar uw/zijn
echtgenoot, geregistreerde partner of degene met
wie u/hij in gezinsverband samenwoont. Had u of uw
medeverzekerde op het moment van het overlijden
geen echtgenoot of geregistreerde partner, of
woonde u/hij niet samen? Dan gaat de vergoeding
naar degenen die volgens uw/zijn testament of
volgens de wet de erfgenamen zijn. De vergoeding
kan nooit naar een overheidsinstantie gaan.
d. Heeft u of uw medeverzekerde vóór uw/zijn overlijden
al een vergoeding ontvangen voor blijvende
invaliditeit of voor een postwhiplashsyndroom of
postcommotioneel syndroom? Dan trekken wij dit
bedrag van de vergoeding voor overlijden af.

Deze vergoeding is een percentage van het verzekerde
bedrag voor blijvende invaliditeit. Wij bepalen dit
percentage op basis van de verwachtingen van
uw blijvende invaliditeit voordat u overleed. Die
verwachtingen ontlenen we aan de medische rapporten
die voor uw overlijden zijn opgemaakt.

2.3.5 Valhelm / veiligheidsgordels
Droegen u en/of uw medeverzekerden tijdens het
ongeval geen valhelm, veiligheidsgordels of andere
beveiligingsmiddelen die wettelijk zijn voorgeschreven?
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3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen ontvangt u geen vergoeding bij
overlijden of letsel. Dat noemen we uitsluitingen. De
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt u
in het hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden
ZZP. De specifieke uitsluitingen voor de
Ongevallenverzekering Opzittenden vindt u hieronder.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking OVO
3.2.1 Snelheidswedstrijden
U ontvangt geen vergoeding bij overlijden of letsel dat
is ontstaan door deelname met uw motorfiets aan
snelheidswedstrijden of -ritten.
U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt
aantonen dat:
• dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzekerde)
dat wist of wilde; en
• u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets
te verwijten valt.

3.2.2 Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U ontvangt geen vergoeding bij overlijden of letsel dat is
ontstaan tijdens:
a. gebruik van uw motorfiets voor betaald vervoer van
personen of zaken (behalve als het gaat om privé
vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten);
b. gebruik van uw motorfiets als lesvoertuig;
c. verhuur of leasing van uw motorfiets.
U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt
aantonen dat:
• dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzekerde)
dat wist of wilde; en
• u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets
te verwijten valt.

3.2.3 Rijbevoegdheid
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel dat
is ontstaan terwijl uw motorfiets werd bestuurd door een
persoon:
a. die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij geen
geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbevoegdheid
was ontzegd; of
b. die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegdheid.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt
aantonen dat:
• dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzekerde)
dat wist of wilde; en
• u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets
te verwijten valt.

3.2.4 Bestuurder onder invloed
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel dat
is ontstaan terwijl uw motorfiets werd bestuurd door
een persoon die alcohol, medicijnen en/of drugs had
gebruikt.
Het gaat hier alleen om overlijden of letsel waarvan het
aannemelijk is dat dit (mede) door het gebruik van deze
middelen is ontstaan. Daarvan is in ieder geval sprake
als de bestuurder zoveel alcohol, medicijnen of drugs
heeft gebruikt dat hij volgens de wet niet had mogen
deelnemen aan het verkeer. Weigert deze bestuurder
om mee te werken aan een proef of test (door de
politie) om vast te stellen of hij in overtreding is? Dan
leiden wij daaruit af dat deze bestuurder de normen
voor het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen heeft
overtreden.
Was u (of een medeverzekerde) niet zelf de bestuurder
van uw motorfiets toen het ongeval gebeurde? En kon u
niet weten dat de bestuurder verminderd rijvaardig was
door het gebruik van alcohol of drugs en/of medicijnen?
Dan ontvangt u wel een vergoeding.

3.2.5 Ongemachtigde bestuurder
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel dat
is ontstaan terwijl uw motorfiets werd bestuurd door een
persoon die het voertuig van u niet mocht gebruiken.
U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt
aantonen dat:
• dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzekerde)
dit wist of wilde; en
• u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets
te verwijten valt.

3.2.6 Opzet
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel dat
opzettelijk is veroorzaakt door:
a. uzelf of een medeverzekerde;
b. een of meer personen die deel uitmaken van een
groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort.
Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen
schade heeft veroorzaakt.
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Het maakt hierbij niet uit of de schade al dan niet (mede)
is veroorzaakt door het gebruik van alcohol, medicijnen
of drugs.

3.2.7 Waagstuk
U ontvangt geen vergoeding als u (of een medever
zekerde) bewust iets heeft gedaan waardoor u uw
leven of lichaam in gevaar bracht. Deed u dit om uzelf
(rechtmatig) te verdedigen of om uzelf, anderen, dieren
of eigendommen te redden? Dan ontvangt u wel een
vergoeding.

6 Herziening van tarieven
en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voorwaar
den vindt u in het hoofdstuk Herziening van tarieven
en/of voorwaarden van de polisvoorwaarden ZPP.

7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Risicowijziging

4 Schade
Wat u bij schade van ons kunt verwachten en wat u
zelf moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade van de
polisvoorwaarden ZPP.

Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan ons
doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder geval
moet doen, hangt af van de wijziging.

7.1.1 Risicowijziging Dekking OVO

5 Premie
Artikel 5.1 Premiebetaling
Informatie over uw premiebetaling vindt u in het
hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen
betalingsverplichtingen
Wat de gevolgen zijn als u uw premie niet (op tijd)
betaalt, leest u in het hoofdstuk Premie van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie
Informatie over terugbetaling van premie vindt u in het
hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
a. u de motorfiets op uw polis vervangt door een andere
motorfiets;
b. u uw motorfiets verkoopt of aan een ander
overdraagt;
c. het kenteken van uw motorfiets verandert;
d. uw motorfiets is gestolen, verduisterd of in beslag is
genomen.
Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e. u uw motorfiets anders gaat gebruiken dan op uw
polis staat.
Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee maanden
de tijd. Als u eerder van een wijziging op de hoogte bent,
moet u deze ook eerder doorgeven. Dit geldt niet als u
kunt aantonen dat u niets van die wijziging wist en ook
niet kon weten.

7.1.2 Voortzetting na risicowijziging
Artikel 5.4 Premievaststelling
Informatie over de vaststelling van uw premie vindt u in
het hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

7.1.2.1 Vervanging / verkoop / overdracht /
kentekenwijziging / ontvreemding
a. Verkoopt u uw motorfiets of draagt u deze over aan
een ander? Of is uw motorfiets gestolen, verduisterd
of in beslag genomen? Dan eindigt uw dekking voor
dit voertuig.
Vervangt u uw motorfiets of wijzigt het kenteken?
Dan beoordelen wij of we uw verzekering volgens
de acceptatierichtlijnen en tarieven van dat moment
kunnen voortzetten.
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b. Als we met u afspreken om de verzekering aangepast
voort te zetten, kunnen uw premie en/of voorwaarden
wijzigen. We passen de nieuwe premie en/of
voorwaarden toe vanaf de datum waarop de wijziging
plaatsvond.
c. Als we het niet met elkaar eens worden over een
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De
verzekering eindigt dan één maand later.

7.1.2.2 Wijziging gebruik
a. Gaat u uw motorfiets anders gebruiken dan op uw
polis staat? Dan beoordelen wij of we uw verzekering
volgens de acceptatierichtlijnen en tarieven van dat
moment kunnen voortzetten.
b. Als we met u afspreken om de verzekering aangepast
voort te zetten, kunnen uw premie en/of voorwaarden
wijzigen. We passen de nieuwe premie en/of
voorwaarden toe vanaf de datum waarop de wijziging
plaatsvond.
c. Als we het niet met elkaar eens worden over een
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De
verzekering eindigt dan één maand later.
Uw lopende verzekering blijft geldig zolang de
verzekering niet is geëindigd, en zolang we nog geen
afspraken hebben gemaakt over een aangepaste
voortzetting van de verzekering.

7.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden wij
de verzekering tegen een hogere premie voortzetten
als u de wijziging wel op tijd had gemeld? Dan moet u
de extra premie en assurantiebelasting alsnog betalen
vanaf de datum dat de wijziging plaatsvond.
b. Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld?
Dan gaan deze voorwaarden met terugwerkende
kracht in per de datum waarop u de wijziging had
moeten melden. Dit betekent dat we een schade
na deze datum beoordelen op basis van die nieuwe
voorwaarden.
c. Zouden we de verzekering niet voortzetten als u
de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen
dekking voor een ongeval dat plaatsvindt na de
datum waarop u de wijziging in ieder geval had
moeten melden.

Artikel 7.2 Risicobeperking
a. Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het risico
op schade te beperken.
b. U moet aan deze maatregelen meewerken. Weigert
u dat, dan eindigt uw verzekering één maand na die
weigering.

8 Einde van de
verzekering
Artikel 8.1 Opzegging door verzekeringnemer
De voorwaarden die gelden als u zelf de verzekering
opzegt, vindt u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 8.2 Opzegging door verzekeraar
De voorwaarden die gelden als wij de verzekering
opzeggen, leest u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 8.3 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis van
de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder geval
sprake is.

8.3.1 Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft.
Hieronder verstaan we niet de omstandigheden die in
artikel 8.3.2 beschreven staan.

8.3.2 Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a. als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzekering
eindigt dan:
• negen maanden nadat uw erfgenamen
redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van uw
overlijden; of
• (als dit eerder is) negen maanden na het moment
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlijden.
b. als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit kan
bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) en deze
rechtspersoon ophoudt te bestaan.
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In dat geval eindigt uw verzekering één maand nadat
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm krijgt.

8.3.3 Einde andere verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgesloten
voor de motorfiets op uw polis? Dan eindigt automatisch
ook uw Ongevallenverzekering Opzittenden.

Artikel 8.4 Ontbinding
Informatie over het einde van de verzekering door
ontbinding vindt u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de polisvoorwaarden ZPP.

9 Aanvullende
polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
Informatie over het gebruik van persoonsgegevens leest
u in het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.3 Klachten
Informatie over onze klachtenregeling vindt u in
het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.

10 Terrorisme
Informatie over de dekking bij terrorisme vindt u in
het hoofdstuk Terrorisme van de polisvoorwaarden
ZPP. Hierin vindt u de Clausule terrorismedekking en
een samenvatting van het uitkeringsprotocol van de
Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor
Terrorismeschaden (NHT).

11 Nadere omschrijvingen
Ongeval
Met een ongeval bedoelen we dat u of een
medeverzekerde plotseling en onverwacht wordt
getroffen door een van buitenaf inwerkend geweld
op uw lichaam. Hierdoor loopt u een medisch
waarneembaar lichamelijk letsel op of overlijdt u. Dit
letsel of overlijden is een rechtstreeks en ogenblikkelijk
gevolg van het van buitenaf inwerkende geweld. Onder
ongeval verstaan wij ook de volgende gebeurtenissen:
a. U raakt acuut vergiftigd doordat u plotseling
schadelijke gassen, dampen, vloeibare of vaste
stoffen heeft binnengekregen. Vergiftiging door
geneesmiddelen of allergenen valt niet onder deze
dekking. Allergenen zijn bestanddelen van een
natuurlijke of kunstmatige stof die allergische reacties
kunnen veroorzaken.
b. U loopt een besmetting of allergische reactie op
doordat er ziektekiemen of allergenen in uw lichaam
zijn binnengedrongen. Dit is gebeurd doordat u:
• per ongeluk in het water of een andere stof bent
gevallen;
• bewust in het water of een andere stof bent
gesprongen om (te proberen) mensen, dieren of
zaken te redden.
c. U loopt inwendig letsel op doordat u schadelijke
stoffen of voorwerpen heeft binnengekregen in
uw spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of
gehoororganen. Het gaat hierbij niet om ziektekiemen
of allergenen.
d. U wordt het slachtoffer van verstikking, verdrinking,
bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, verbranding,
blikseminslag of een andere elektrische ontlading,
e. U wordt het slachtoffer van uitputting, verhongering,
verdorsting of zonnebrand als gevolg van
omstandigheden die u niet op voorhand kon voorzien.
f. U loopt een wondinfectie of bloedvergiftiging
op doordat ziektekiemen uw lichaam zijn
binnengedrongen. Dit is gebeurd doordat u een
ongeval heeft gehad dat binnen deze dekking valt.
g. U heeft lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval
dat onder deze dekking valt. Bij de eerste hulp
of medische behandeling van dit letsel zijn er
complicaties ontstaan of is het letsel erger geworden.
Deze hulp of behandeling is uitgevoerd door, of op
voorschrift van, een arts en was door het ongeval
noodzakelijk.
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h. U wordt het slachtoffer van decompressieziekte
(caissonziekte).
Een postwhiplashsyndroom of postcommotioneel
syndroom beschouwen wij niet als een ongeval. Het
valt wel onder de aanvullende dekkingen van deze
verzekering.
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Meer weten?
Bel dan naar 088 663 06 63
Of stuur ons een e-mail. Dit kan via www.nn.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.nn.nl
Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur
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