Polisvoorwaarden
motorfietsverzekering OVZ
Motorfiets pakket M/00.01.03
zou kunnen ontstaan, middels een daartoe bestemd
schadeaangifte formulier;

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Begripsomschrijvingen
1.1

1.2.

OVZ verzekeringen: de Onderlinge
Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen U.A.,
gevestigd te Goes, (Postbus 45, 4460 AA);
Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met OVZ verzekeringen heeft gesloten
en die recht op uitkering kan doen gelden.

5.2.

alle daarbij van belang zijnde gegevens en stukken
aan OVZ verzekeringen door te zenden;

5.3.

de aanwijzingen van OVZ verzekeringen op te
volgen;

5.4.

zijn volle medewerking te verlenen aan OVZ
verzekeringen en zich te onthouden van alles, wat de
belangen van OVZ verzekeringen zou kunnen
schaden;

5.5.

in geval van diefstal, joyriding, vermissing of
verduistering (of poging daartoe) van het motorrijtuig
of van onderdelen, of in geval van oplichting,
onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en van
deze aangifte een schriftelijke bevestiging aan OVZ
verzekeringen te overleggen.

2. Grondslag
Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele
schriftelijke aanvullende gegevens van de verzekeringnemer
gelden als grondslag van de verzekering en worden geacht met
de polis een geheel te vormen.
3. Bescherming persoonsgegevens/van toepassing zijnde
regelingen

6. Premiebetaling
3.1.

Bescherming persoonsgegevens
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een
door OVZ verzekeringen gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van
toepassing.

3.2.

Van toepassing zijnde regelingen
3.2.1.

3.2.2.

Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zijn de geschillen die de
verzekeringsovereenkomst betreffen
onderworpen aan Nederlands recht.
OVZ verzekeringen is lid van het Verbond
van Verzekeraars, derhalve kunnen klachten
over de verzekeringsovereenkomst worden
voorgelegd aan: De Ombudsman
Schadeverzekering, Postbus 93560, 2509
AN Den Haag of De Raad van Toezicht op
het Schadeverzekeringsbedrijf, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag.

Premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen
na de premievervaldag bij vooruitbetaling te worden voldaan
aan OVZ verzekeringen of aan de door haar gemachtigde
vertegenwoordiger, tegen behoorlijke kwijting. De verzekering
dekt geen evenementen, die plaatsvinden nadat 30 dagen na de
premievervaldag zijn verstreken en door de verzekeringnemer
de premie niet is voldaan. De verzekeringnemer blijft
desalniettemin de premie, kosten en assurantiebelasting
verschuldigd, na betaling waarvan de verzekering weer van
kracht wordt 24 uur nadat de betaling door OVZ verzekeringen
is ontvangen.
7. Premieberekening (bonus/malus)
7.1.

De berekening van de premie voor de
aansprakelijkheidsverzekering en cascoverzekering
van het motorrijtuig geschiedt volgens het
bonus/malussysteem. Dit houdt in dat de vaststelling
van de trede zoals vermeld op het polisblad e/o
polisaanhangsel mede geschiedt op grond van:
7.1.1.

4. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in Nederland. Als bij de polis een
internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) is
afgegeven, is de verzekering eveneens in de daarop vermelde
landen van kracht.

het aantal schadevrije jaren. Bepalend is het
aantal schadevrije jaren dat:
7.1.1.1. bij aanvang van deze
verzekeringsovereenkomst blijkt
uit de overlegde en aanvaarde
originele bonus/malusverklaring;
7.1.1.2. bij wijziging van deze
verzekeringsovereenkomst reeds
is bereikt.

5. Schademelding
7.2. Bij voortzetting van de verzekering wordt de te betalen
premie vastgesteld met inachtneming van:

Een verzekerde is verplicht:
5.1.
aan OVZ verzekeringen terstond schriftelijk kennis
te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor OVZ
verzekeringen een verplichting tot schadevergoeding

7.2.1.

het al dan niet schadevrij rijden over het
afgelopen verzekeringsjaar. Na opschorting
van de verzekering blijft de
bonus/malustrede die geldt op het moment
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van opschorting gedurende maximaal 36
maanden van kracht. Indien een polis langer
dan 36 maanden staat opgeschort, komt deze
automatisch te vervallen en kunnen daarna
geen rechten meer aan de opgebouwde BMkorting worden ontleend.
Bonus/malustabel
B/Mtrede

20
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10
9
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7
6
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4
3
2
1

kortings
percentage

B/M-trede in het volgende verzekeringsjaar bij het volgend aantal
schaden in het lopende verzekeringsjaar:
0 schaden
1 schade
2 schaden

75
75
75
75
75
75
67,5
65
62, 5
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55
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20
10
0
+25 (toeslag)
+35 (toeslag)
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gemaakt en OVZ verzekeringen derhalve
slechts gehouden is de schade te vergoeden
op grond van de wet. Deze regeling is van
toepassing op zowel eventuele uitkeringen
volgens de aansprakelijkheidsverzekering
als de uitgebreide cascoverzekering.
7.4. Een verplichting tot schadevergoeding onder de
aansprakelijkheidsverzekering of onder de cascoverzekering
(volgens geheel art. 25.) beïnvloedt de premie voor beide
verzekeringsvormen.
7.5. De regio: het werkgebied van OVZ verzekeringen is
verdeeld in meerdere regio's. Bepalend voor de regio-indeling is
de postcode van het adres van de verzekeringnemer of de
postcode van het adres van de meest regelmatige bestuurder,
indien deze niet dezelfde is als de verzekeringnemer. De premie
voor de motorrijtuigenverzekering is afhankelijk van de regio
waarin de verzekeringnemer of de meest regelmatige bestuurder
woonachtig is. In het geval er sprake is van meerdere
regelmatige bestuurders wordt de regio met de hoogste
premiestelling aangehouden.
7.6. Wijzigingen: verzekeringnemer, of een andere verzekerde
voor zover het deze aangaat, is verplicht zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen 7 dagen, aan OVZ verzekeringen
mededeling te doen van:
7.6.1.

7.6.2.
7.6.3.

Na 3 of meer schaden in het lopende verzekeringsjaar geldt trede
1.

7.6.4.

7.3. Bij de vaststelling van de bonus/malustrede blijft een
schadegeval buiten beschouwing indien OVZ verzekeringen:
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

geen schadevergoeding is verschuldigd;
de door haar verleende schadevergoeding ten
volle heeft verhaald;
op grond van een door haar aangegane
overeenkomst afstand moet doen van
verhaalsrechten mits de aansprakelijkheid
van de betrokken derde vaststaat;
ten gevolge van schadevergoeding op basis
van nieuwwaarde overeenkomstig art. 26.2.
niet het gehele door haar uitgekeerde bedrag
heeft kunnen verhalen;
de gedane schadevergoeding met inbegrip
van de kosten van de door OVZ
verzekeringen benoemde deskundige heeft
terug ontvangen, binnen een jaar nadat de
omvang daarvan is medegedeeld aan
verzekeringnemer;
schadevergoeding heeft verleend, als gevolg
van een of meer risico's als bedoeld in art.
24.;
tot schadevergoeding is gehouden als gevolg
van een aanrijding met een fietser of een
voetganger, waarbij de bestuurder van het
motorrijtuig terzake van het ontstaan van de
aanrijding geen enkel verwijt kan worden

7.6.5.

7.6.6.

7.6.7.

7.7.

het feit dat deze geen belang meer heeft bij
het motorrijtuig en de feitelijke macht
erover verliest (in geval van overlijden rust
deze plicht op de erfgenamen);
het in gebruik nemen van een ander
motorrijtuig;
wijziging van het adres van
verzekeringnemer of de meest regelmatige
bestuurder;
wijziging van de meest regelmatige
bestuurder;
wijziging van de motorinhoud (aantal cc's)
of het vermogen van het motorrijtuig (aantal
kw's of pk's);
wijziging van het totaal van de
oorspronkelijke cataloguswaarde en de
waarde van de eventuele bijzondere
constructies (bijvoorbeeld door het
(de)monteren van accessoires) van het
motorrijtuig;
wijziging van het aantal te rijden kilometers
per jaar met het verzekerde motorrijtuig, als
hierdoor de op het polisblad aangegeven
begrenzing niet meer juist is.

De uit art. 7.6. voortvloeiende premiebijstelling
geschiedt per wijzigingsdatum.

8. Wijziging van premie en voorwaarden
Indien OVZ verzekeringen haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering
herziet en in gewijzigde vorm bekendmaakt en toepast, is zij
gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan die nieuwe
tarieven en voorwaarden te vorderen met ingang van de eerste
premievervaldag na de invoering van de wijzigingen in het
tarief of de voorwaarden. OVZ verzekeringen zal van deze
aanpassing schriftelijk mededeling doen aan de
verzekeringnemer.

Polisvoorwaarden Motorfietsverzekering M/00.01.03
Pagina 2 van 12

De verzekeringnemer wordt geacht met deze aanpassing in te
stemmen, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving
schriftelijk het tegendeel aan OVZ verzekeringen heeft bericht.
In geval van weigering als boven bedoeld eindigt de verzekering
op de desbetreffende premievervaldag te 00.00 uur. De
mogelijkheid van opzegging van de verzekering door de
verzekeringnemer geldt niet indien:
- de wijziging van premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding
van de dekking inhoudt.

9.7.

zodra OVZ verzekeringen op basis van totaal verlies
de schade aan het verzekerde motorrijtuig heeft
vergoed.

10. Terugbetaling van premie
10.1.

De verzekeringnemer heeft recht op terugbetaling van
de premie over een nog niet verstreken
verzekeringstermijn, indien de verzekering is
geëindigd:
10.1.1.

9. Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:

10.1.2.
9.1.

door opzegging door de verzekeringnemer tegen het
einde van de op het polisinlegblad genoemde
verzekeringstermijn mits de opzegging schriftelijk aan
OVZ verzekeringen geschiedt en een termijn van 2
maanden in acht wordt genomen;

9.2.

door opzegging door OVZ verzekeringen, tegen de
premievervaldag mits de opzegging schriftelijk
geschiedt en daarbij een termijn van tenminste 2
maanden in acht wordt genomen;

9.3.

10.2.

door schriftelijke opzegging door OVZ verzekeringen:
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die
voor OVZ verzekeringen tot een verplichting
tot uitkering kan leiden haar ter kennis is
gekomen;
binnen 30 dagen nadat zij een uitkering
krachtens deze verzekering heeft gedaan,
dan wel heeft afgewezen;
indien de verzekeringnemer 2 maanden na
de premievervaldag de premie, kosten en
assurantiebelasting nog niet heeft betaald;
indien de verzekerde naar aanleiding van een
gebeurtenis met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven.

door tussentijdse opzegging door OVZ
verzekeringen conform art. 9.3., behalve bij
opzegging wegens opzettelijke misleiding;
wegens regelmatige stalling van het
motorrijtuig in het buitenland, conform art.
9.6. mits en vanaf de datum dat een
eventueel door of namens OVZ
verzekeringen afgegeven origineel
internationaal verzekeringsbewijs weer in
het bezit van OVZ verzekeringen is
gekomen.

Bij beëindiging van de dekking door
eigendomsovergang of "totaal verlies" van het
motorrijtuig binnen de verzekeringstermijn, wordt de
premie over de nog niet verstreken
verzekeringstermijn gereserveerd. Indien de
verzekering binnen 36 maanden wordt voortgezet
voor een ander motorrijtuig wordt op de alsdan
verschuldigde premie de gereserveerde premie in
mindering gebracht.

11. Verval van rechten
OVZ verzekeringen is tot generlei uitkering verplicht, indien de
verzekerde een hem in deze voorwaarden opgelegde
verplichting niet is nagekomen en OVZ verzekeringen daardoor
in haar belangen is geschaad.
12. Kennisgevingen

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de
opzeggingsbrief wordt genoemd.
OVZ verzekeringen zal in deze gevallen een opzeggingstermijn
in acht nemen van tenminste 14 dagen.

Kennisgevingen van OVZ verzekeringen aan de
verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij
OVZ verzekeringen bekende adres of aan het adres van de
tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

9.4.

13. Vervangend motorrijtuig

indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van
de premie en/of voorwaarden te accepteren, die OVZ
verzekeringen op grond van de voorwaarden kan
verlangen, en wel per de in de mededeling door OVZ
verzekeringen genoemde datum;

9.5.

zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en
tevens de feitelijke macht erover verliezen; de
verzekeringnemer respectievelijk zijn erfgenamen zijn
verplicht daarvan ten spoedigste, in ieder geval binnen
7 dagen, aan OVZ verzekeringen schriftelijk kennis te
geven;

9.6.

indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland
wordt gestald, dan wel meer dan 3 maanden
aaneengesloten in het buitenland wordt gebruikt; de
verzekeringnemer is verplicht OVZ verzekeringen
hiervan terstond in kennis te stellen;

Tijdens reparatie of revisie van het verzekerd motorrijtuig in
een reparatie- of revisiebedrijf, is de verzekering ook van kracht
op basis van dezelfde (verzekerings)dekking, gedurende ten
hoogste 7 dagen, ten aanzien van een door een reparatie- of
revisiebedrijf beschikbaar gesteld gelijksoortig, niet elders
verzekerd, vervangend motorrijtuig. Indien, zo deze verzekering
niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op
vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering
of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan wordt slechts
die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens
die andere verzekering of voorziening te boven gaat.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de
verzekeringsvoorwaarden van de polis mocht zijn bepaald,
wordt de verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(hierna te noemen WAM) gestelde eisen te voldoen.

18.1.

de kosten van verweer in een door de benadeelde
tegen OVZ verzekeringen aanhangig gemaakte civiele
procedure;

18.2.

de kosten van verweer, dat onder leiding van OVZ
verzekeringen wordt gevoerd in een door een
benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte
procedure, alsmede de hieruit voortvloeiende
proceskosten, tot betaling waarvan OVZ
verzekeringen of de verzekerde wordt veroordeeld;

18.3.

de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom;

14. Verzekerden
De verzekerden zijn:
14.1.

de verzekeringnemer;

14.2.

de bezitter, de houder, de bestuurder van het
motorrijtuig en de personen, die met het motorrijtuig
worden vervoerd;

18.4.

de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen van
OVZ verzekeringen wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

14.3.

de werkgever van de hierboven onder art. 14.1. en
14.2. genoemde personen, indien hij krachtens art.
6:170 BW aansprakelijk is voor schade door een van
hen veroorzaakt. Voor de werkgever die niet tevens
verzekeringnemer is geldt de verzekering slechts, voor
zover niet reeds een andere verzekering, al dan niet
van oudere datum, hem tegen het risico van wettelijke
aansprakelijkheid dekking geeft.

18.5.

Het vergoeden van deze kosten heeft geen invloed op
de bonus/malusregeling.

15. Omvang van de verzekering
Verzekerd is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde voor schade aan personen en zaken - met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade - die met of door het
motorrijtuig is veroorzaakt en wel voor alle verzekerden
tezamen tot ten hoogste het op het polisinlegblad vermelde
bedrag per gebeurtenis. Vindt de gebeurtenis plaats in een land
behorende tot het verzekeringsgebied, dat krachtens een met de
WAM overeenkomende wet een hoger maximumbedrag heeft
voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag. Een
aanhangwagen (of ander voorwerp) die (dat) aan het
motorrijtuig is gekoppeld, wordt als een deel van het
motorrijtuig beschouwd.

19. Zekerheidsstelling
Indien een buitenlandse overheid zekerheidsstelling verlangt
voor de invrijheidstelling van een verzekerde of voor de
opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag zal OVZ
verzekeringen deze zekerheidsstelling voorschieten tot een
bedrag van € 11.344,51 mits er sprake is van een gedekte
schade. De verzekerden zijn verplicht alle medewerking te
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
20. Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten:
20.1.

schade die voortvloeit uit het deelnemen aan:
- snelheidsritten of -wedstrijden, alsmede het oefenen
daarvoor;
- oriëntatie-, puzzel- of betrouwbaarheidsritten,
regelmatigheids- of behendigheidsritten, tenzij deze
niet langer duren dan 24 uur en geheel plaatsvinden in
Nederland en met toestemming van de bevoegde
instanties worden gehouden en/of zijn georganiseerd
door/onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse
Motorrijders Vereniging of een andere aangeslotene
bij de F.I.M.;

20.2.

schade veroorzaakt tijdens gebruik van het
motorrijtuig anders dan voor particuliere doeleinden
of zakelijke doeleinden in de vorm van vervoer van
personen, goederen of zaken t.b.v. het eigen bedrijf.
Met name uitgesloten zijn in dit verband schade
veroorzaakt tijdens gebruik van het motorrijtuig voor:
rijles, verhuur, betaald personen- of goederenvervoer
(waaronder niet te verstaan "pooling" in woonwerkverkeer of naar evenementen e.d. tegen
vergoeding van kostprijs) alsmede gebruik voor
doeleinden welke niet door de wet zijn toegestaan.
E.e.a. tenzij anders overeengekomen en dit op de polis
nadrukkelijk is vermeld;

20.3.

indien een schade is veroorzaakt met opzet of
goedvinden van de verzekerde;

20.4.

de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben

16. Schade aan tweede particuliere motorrijtuig
Indien het verzekerde motorrijtuig schade toebrengt aan een
motorrijtuig, eveneens particulier eigendom van de
verzekeringnemer, dan zal OVZ verzekeringen, in afwijking van
het in art. 20.10. bepaalde, de schade aan dat andere motorrijtuig
vergoeden, indien en voor zover zij daartoe krachtens de
verzekeringsvoorwaarden gehouden zou zijn geweest als de
schade niet door de verzekeringnemer maar door een
willekeurige derde was geleden.
17. Schade door lading
De verzekering heeft ook betrekking op schade veroorzaakt
- anders dan bij het laden of lossen - door zaken, die zich
bevinden op en/of vervoerd worden met, dan wel vallen of
gevallen zijn van het motorrijtuig.
18. Proceskosten
Krachtens de verzekering worden - ook boven de verzekerde
som - vergoed:
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verschaft en van hen die, dit wetende, het motorrijtuig
zonder geldige reden gebruiken;
20.5.

schade veroorzaakt door een niet door de
verzekeringnemer gemachtigde bestuurder;

20.14.

20.6.

schade, omtrent welker ontstaan of omvang een
verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware
opgave doet, of waaromtrent hij de in art. 5. en 7.6 van
deze polis en in art. 8. WAM genoemde verplichtingen
niet nakomt;

20.7.

schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet
in het bezit was van een in Nederland geldig rijbewijs
voor de categorie waartoe het motorrijtuig behoort,
dan wel dat hem de rijbevoegdheid was ontzegd;

20.8.

schade veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig
hoe en waar deze reacties zijn ontstaan;

20.9.

schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van
molest, alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank in 'sGravenhage is gedeponeerd;

20.10.

schade aan of vermissing van zaken die de
verzekeringnemer of de bestuurder van het
motorrijtuig in eigendom toebehoren, die hij onder
zich had of die met het motorrijtuig werden vervoerd;
onder zaken die met het motorrijtuig werden vervoerd,
worden niet verstaan zaken van passagiers, die tot hun
particuliere huishouding behoren;

20.11.

de aansprakelijkheid voor personenschade, toegebracht
aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer, van
de bezitter, van de houder en van de bestuurder van het
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt, alsmede hun
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden, voor zover
zij ter zake van deze schade recht hebben op een
vergoeding krachtens een andere verzekering of op
uitkeringen uit anderen hoofde;

20.12.

20.13.

Het weigeren van een bloedproef of ademanalyse
wordt gelijkgesteld met een overtreding als in art. 8
en/of art. 163 WVW;

de aansprakelijkheid voor personenschade die is
toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig
waarmee het ongeval veroorzaakt is;
schade veroorzaakt indien de bestuurder van het
motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank,
geneesmiddelen of enig bedwelmend of opwekkend
middel verkeerde dat hij niet in staat moet worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
Zodanige invloed wordt in ieder geval aanwezig
geacht na
- Een geconstateerde overtreding van art. 8 en/of art.
163 WVW;
- Een onherroepelijk veroordeling, op grond van art. 8
en/of art. 163 WVW;
- Een rijverbod opgelegd door een daartoe bevoegd
ambtenaar.

De uitsluitingen genoemd in de art. 20.1. t/m 20.5. en
20.7. gelden niet voor de verzekeringnemer die
aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan
en dat hem ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.

21. Schaderegeling
OVZ verzekeringen heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. De door
OVZ verzekeringen genomen beslissingen zijn voor de
verzekerde bindend. In geval de verzekerde strafrechtelijk is
veroordeeld, kan OVZ verzekeringen hem niet verplichten
tegen het gewezen vonnis hoger beroep in te stellen. Bestaat de
te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de
waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele
andere schadevergoedingen hoger dan de verzekerde som, dan
wordt de duur en/of de hoogte van deze uitkeringen naar
evenredigheid herleid.
22. Verhaal
In de onder art. 20. genoemde gevallen is OVZ verzekeringen,
zodra zij krachtens de WAM de benadeelde schadevergoeding
verschuldigd wordt, gerechtigd het door haar verschuldigde te
verhalen op de verzekeringnemer of op de persoon voor wie de
uitsluiting geldt. Dit recht komt OVZ verzekeringen bovendien
toe indien zij een schadevergoeding in een ander land dan
Nederland heeft moeten betalen en voor dat land geen dekking
bestond. Het verhaalsrecht omvat ook de door OVZ
verzekeringen terzake van de schade gemaakte kosten. Een
verhaalsrecht jegens de verzekerden komt OVZ verzekeringen
ook toe bij schade veroorzaakt na het einde van de verzekering
of de dekking. Indien de schade door een ander dan de
verzekeringnemer is veroorzaakt nadat de dekking volgens art.
9.5. is geëindigd, zal OVZ verzekeringen van haar verhaalsrecht
tegenover de verzekeringnemer geen gebruik maken, mits deze
voldaan heeft aan de verplichting tot kennisgeving die
krachtens dat artikel op hem rust.
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
CASCOVERZEKERING
23. Algemeen
23.1.

De verzekering dekt de verzekeringnemer
overeenkomstig de omschrijving op het
polisinlegblad, behorende bij de voorwaarden van
verzekering, tegen schade aan of verlies van het
motorrijtuig in standaarduitvoering of -uitrusting (de
uitvoering en uitrusting waarmee nieuwe
motorrijtuigen van hetzelfde merk en type blijkens de
prijscourant van fabrikant, importeur of dealer zonder
extra's werden afgeleverd op het tijdstip waarop het
motorrijtuig voor het eerst tot het verkeer werd
toegelaten).

23.2.

Niet tot de standaarduitvoering of -uitrusting van het
motorrijtuig behorende toevoegingen, veranderingen,
bewerkingen, accessoires en losse voorwerpen zijn
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onder de verzekering begrepen, indien dit uitdrukkelijk
is overeengekomen dan wel uit het verzekerd bedrag
blijkt, of indien zij gratis zijn meeverzekerd blijkens
art. 23.4.
23.3.

23.4.

Indien en voor zover het totaal verzekerd bedrag van
het motorrijtuig hiervoor toereikend is, zijn, behoudens het bepaalde in art. 23.4. en voor zover
wettelijk toegestaan en onverminderd het in art. 23.6.
bepaalde - automatisch (zonder vermelding op de
polis) meeverzekerd:
- in, op of aan het motorrijtuig in standaard uitvoering
of uitrusting aangebrachte veranderingen,
toevoegingen en bewerkingen;
- in, op of aan het motorrijtuig bevestigde, niet tot de
standaarduitvoering of uitrusting behorende
accessoires; - geluidsapparatuur.
Gratis meeverzekerd tot een totaal bedrag van
€ 453,78 per gebeurtenis zijn:
- specifiek bij het motorrijtuig en niet tot de standaard
uitrusting behorende losse, veiligheidsbevorderende
voorwerpen, zoals brand blusapparatuur,
gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel, verbanddoos.
- niet tot de standaarduitvoering- of uitrusting
behorende in, op of aan het motorrijtuig bevestigde
diefstal beperkende middelen, zoals een alarm
installatie, identificatie systeem, ART slot.

24.2.3.

24.3.
storm (een windsnelheid van ten minste 14 meter per
seconde), of door ten gevolge van de storm vallende takken,
dakpannen e.d.;
24.4.
botsing met loslopende, overstekende of
overvliegende dieren (bijvoorbeeld wild en vogels), uitsluitend
voor zover de schade het directe gevolg van die botsing is;
24.5.

natuurrampen, zoals hagel, overstroming, lawine,
vallend gesteente e.d.;

24.6.

een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat
het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel
aan een transportonderneming is overgedragen (geen
schrammen, krassen of lakschade).

24.7.

verontreiniging van de bekleding ten gevolge van
kosteloos vervoer van gewonden;

24.8.

het in aanraking komen met een luchtvaartuig of een
deel daarvan.

Daarenboven vergoedt OVZ verzekeringen:
24.9.

23.5.

23.6.

Voor zover niet tot de standaarduitvoering of
uitrusting behorend zijn nimmer automatisch
meeverzekerd:
- gecombineerde zend- en ontvangapparatuur; computerapparatuur;
- beeldapparatuur; - telefoons;
- radar detectiesyste(e)m(en).
In geval van schade aan of verlies van al dan niet tot
de standaarduitvoering of -uitrusting behorende
geluidsapparatuur door diefstal of poging daartoe
wordt per gebeurtenis niet meer dan € 453,78 vergoed
onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico.

De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade aan of
verlies van het motorrijtuig, ook al is eigen gebrek de oorzaak,
door:

24.2.

brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of
blikseminslag;
24.2.1.

24.2.2.

de van verzekerde gevorderde bijdrage in averij
grosse in geval van vervoer te water;
Onder "motorrijtuig" is hier niet begrepen een
aanhangwagen, oplegger of ander gekoppeld
voorwerp, met uitzondering van een zogenaamde
"zijspan".

25. Uitgebreide cascodekking
De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade aan of
verlies van het motorrijtuig door:
25.1.

de risico's als vermeld in art. 24.;

25.2.

botsen, omslaan, van de weg en/of te water geraken
en enig ander plotseling van buiten komend onheil,
ook al is eigen gebrek de oorzaak.

24. Beperkte cascodekking

24.1.

geen uitkering wordt verleend voor schade
door diefstal van losse, zich niet aan of in
het motorrijwiel bevindende onderdelen;

diefstal, braakschade, joyriding,
verduistering, oplichting, alsmede schade als
gevolg van poging tot diefstal tot braak en
tot joyriding. Recht op vergoeding wegens
verlies van het motorrijtuig ontstaat, indien
het motorrijtuig niet binnen 30 dagen na
aangifte bij de politie is teruggevonden;
voor diefstal of poging daartoe buiten een
deugdelijk afgesloten ruimte wordt alleen
uitkering verleend indien het motorrijtuig
naast het door de fabrikant aangebrachte
standaardslot was afgesloten met een
goedgekeurd ART-motorslot.

Naast schade aan of verlies van het motorrijtuig als gevolg van
de risico's als vermeld in artikel 24. alsmede in de artikelen
25.1. en 25.2., vergoedt OVZ verzekeringen eveneens:
25.3.

de kosten van onverwijld en noodzakelijk vervoer
(incl. berging) naar de dichtstbijzijnde reparatieinrichting of dealer, als gevolg van een gedekt
evenement;

25.4.

in geval van diefstal, joyriding, verduistering of
oplichting gedurende ten hoogste 30 dagen een bedrag
van € 11,34 voor iedere dag dat het motorrijtuig
feitelijk aan het bezit van de verzekeringnemer was
onttrokken, anders dan wegens
herstelwerkzaamheden, en vergoeding wegens totaal
verlies nog niet heeft plaatsgevonden.

25.5.

25.5.1.

slechts indien het motorrijtuig volledig
casco is verzekerd wordt in geval van een
gedekte casco schade aan het motorrijtuig,
eveneens schade aan of verlies van een helm
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26.2.1.

en speciale beschermende kleding
(waaronder tevens handschoenen en
schoeisel) vergoed, tot een maximum van
€ 453,78 per persoon per gebeurtenis.
Schadevergoeding zal geschieden op basis
van dagwaarde;

26.2.2.

geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies:
25.5.2.
25.5.3.
25.5.4.
25.5.5.
25.5.6.

25.5.7.

door onvoldoende onderhoud of zorg;
ontstaan door bewerking, reiniging of
reparatie;
door normale slijtage of enige geleidelijk
inwerkende invloeden;
door eigen gebrek, materiaal- of
constructiefout;
door beschadigingen zoals krassen, vlekken,
en andere ontsieringen tenzij het
beschadigde daardoor functioneel ongeschikt
is geworden voor het daartoe bestemde
gebruik;
indien verzekerde ter voorkoming van
verlies, diefstal of beschadiging niet de
normale voorzichtigheid in acht heeft
genomen en bovendien onder de gegeven
omstandigheden in redelijkheid betere
maatregelen had kunnen treffen.

Voor alle overige motorrijtuigen geldt als waarde de dagwaarde
op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
26.3. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de
cataloguswaarde volgens art. 26.2.1., of de waarde na vaste
afschrijving volgens art. 26.2.2., heeft de verzekeringnemer
recht op vergoeding op basis van totaal verlies.
Onder cataloguswaarde wordt in dit artikel verstaan, de
nieuwwaarde vermeerderd met de later aangebrachte
accessoires en kosten van aflevering.
27. Verplichtingen bij schade
27.1.

De verzekerde is verplicht na een schade OVZ
verzekeringen in de gelegenheid te stellen deze door
een deskundige te doen vaststellen. Indien de
beschadiging van dien aard is, dat verder rijden
onmogelijk is of gevaar zou opleveren, is de
verzekerde bevoegd tot het treffen van voorlopige
voorzieningen tot ten hoogste € 340,35.

27.2.

Indien de verzekeringnemer aanspraak kan maken op
vergoeding wegens verlies van het motorrijtuig, dan
vindt uitkering plaats nadat verzekeringnemer het
eigendom van het motorrijtuig aan OVZ
verzekeringen heeft overgedragen. Het eigendom
wordt echter, zo nodig na reparatie van schade, weer
aan verzekeringnemer overgedragen, tegen teruggave
der verleende schadeloosstelling voor totaal verlies,
indien verzekeringnemer dit binnen 14 dagen na
ontvangst van de betreffende mededeling van OVZ
verzekeringen verlangt.

27.3.

Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in
technische zin) van het motorrijtuig behoudt OVZ
verzekeringen zich het recht voor het wrak over te
doen dragen aan een door OVZ verzekeringen aan te
wijzen partij. De uitkering van de schadepenningen
zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de verzekerde
alle delen van het bij het motorrijtuig behorende
kentekenbewijs heeft overhandigd aan OVZ
verzekeringen.

27.4.

Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal
verzekerd voertuig dient verzekerde verzekeraar
onverwijld van dit feit op de hoogte te stellen.
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het
aanmelden door verzekeraar van de voertuiggegevens
aan het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de
overheid erkende particuliere organisaties door de
verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor het
terugvinden en terugbezorgen van het voertuig.
Verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing

Onder "motorrijtuig" is hier niet begrepen een aanhangwagen,
oplegger of ander gekoppeld voorwerp, met uitzondering van
een zogenaamde "zijspan".
26. Vaststelling schadevergoeding
26.1.

OVZ verzekeringen vergoedt:
26.1.1.

bij beschadiging van het motorrijtuig: de
kosten van herstel tot ten hoogste de waarde
van het motorrijtuig terstond voor de
beschadiging onder aftrek van de waarde der
restanten;
26.1.2. bij totaal verlies:
26.1.2.1. in geval van totaal verlies volgens
art. 26.2., de huidige cataloguswaarde van
het motorrijtuig onder aftrek van de waarde
der restanten;
26.1.2.2. in geval van totaal verlies volgens
art. 26.3., de aldaar bedoelde
cataloguswaarde volgens art. 26.2.1 dan wel
de waarde na vaste afschrijving volgens art.
26.2.2 onder aftrek van de waarde van de
restanten.
26.1.3. bij diefstal en verduistering: de waarde van
het motorrijtuig ten tijde van de diefstal of
de verduistering.
26.2.

binnen 12 maanden: de direct voor de
schadeveroorzakende gebeurtenis geldende
cataloguswaarde;
tussen 12 en 36 maanden: de direct voor de
schadeveroorzakende gebeurtenis geldende
cataloguswaarde, verminderd met een
afschrijvingspercentage van 12%, welk
percentage wordt vermeerderd met 1 % per
(deel van de) maand ingaande vanaf de 13e
maand, tot niet minder dan de dagwaarde op
het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis.

Bij een uitgebreide cascoverzekering van een
motorrijtuig, waarvan verzekerde de 1e eigenaar is en
mits nieuw bij afgifte van het Nederlands
kentekenbewijs en in standaarduitvoering
of -uitrusting met een catalogusprijs van maximaal
€ 11.344,51 incl. BTW, wordt als waarde terstond
voor, respectievelijk ten tijde van het evenement
aangenomen, indien de schade plaatsvindt te rekenen
vanaf de datum van afgifte van het Nederlands
kentekenbewijs,
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van het voertuig doorgeven aan de VAR-helpdesk, die
24 uur per dag bereikbaar is. Van de vermissing moet
tevens zo snel mogelijk aangifte bij de politie worden
gedaan.

30.2.

de passagiers van het motorrijtuig die door de
verzekeringnemer waren gemachtigd als zodanig van
het motorrijtuig gebruik te maken, mits zij de schade
niet opzettelijk hebben veroorzaakt en op hen geen
uitsluitinggrond conform art. 29. van toepassing is.

28. Eigen risico
28.1.
28.2.1.

28.3.

De hoogte van het eigen risico is vermeld op het
polisblad en/of polisaanhangsel.
daarenboven geldt, dat indien ten tijde van de
schadeveroorzakende gebeurtenis de bestuurder jonger
is dan 24 jaar er boven het op de polis vermelde
standaard eigen risico een extra eigen risico ad €
68.07- per gebeurtenis van toepassing is op
uitkeringen welke gedekt zijn onder art. 24. (beperkte
cascodekking) of de art. 25.1. en 25.2. (volledige
cascodekking).
Indien bij de vaststelling van de premie voor een
motorrijtuig voor een verzekeringsjaar of een gedeelte
daarvan is uitgegaan van trede 9 of hoger van de
bonus/malustabel komt het standaard eigen risico te
vervallen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING
TOT DE DEKKING VOOR HULPVERLENING
31. OVZ Alarmcentrale
31.1.

31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

29. Uitsluitingen
Op de cascoverzekering zijn van toepassing de uitsluitingen
genoemd in de art. 20.1. t/m 20.3. en 20.6. t/m 20.9. en in 20.13.
De uitsluitingen genoemd in de art. 20.1 t/m 20.3. gelden niet
voor de verzekeringnemer, indien hij aantoont dat de hierin
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn
wil hebben voorgedaan en hem terzake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.
OVZ verzekeringen is niet tot vergoeding gehouden, indien de
schade is ontstaan:
29.1.

aan het mechanisme, tenzij door een evenement in de
zin van deze polis;

29.2.

door bevriezing, tenzij als gevolg van één der in art.
24. en art. 25. vermelde evenementen;

31.1.4.

31.1.5.

schade aan banden, tenzij door een gedekt evenement
eveneens andere beschadiging aan het verzekerde
motorrijtuig is ontstaan;

29.4.

schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van
het verzekerde motorrijtuig;

29.5.

schade als gevolg van waarvermindering, onvoldoende
onderhoud en/of grove nalatigheid;

29.6.

schade als gevolg van inbeslagneming door de
overheid.

de verzekering betrekking heeft op een
motorrijtuig waarvoor het rijbewijs A
voldoende is (motorrijwiel);
het motorrijtuig verzekerd is krachtens een
conform de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen afgesloten verzekering;
de hulpverlening en/of de kosten tot stand
komen in overleg met en na verkregen
instemming van de OVZ Alarmcentrale.
verzekerde zijn volledige medewerking
verleent en zijn recht op hulp doet blijken
aan de hand van de OVZ Alarmcentrale
hulpkaart.
de hulpverlening kan worden uitgeoefend en
niet wordt tegengehouden door:
gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten,
muiterij of oproer;
atoomkernreacties of natuurrampen.

31.2.

Er geldt geen eigen risico.

31.3.

Deze hulpverlening heeft geen invloed op de
bonus/malusregeling indien uitsluitend hulp is
verleend krachtens het bepaalde in art. 31.

31.4.

Hulpverlening Nederland

Verder vindt geen vergoeding plaats van:
29.3.

Hulpverlening motorrijtuigen.
De verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding
van kosten zoals hierna onder 31.4. en 31.5. is
omschreven indien:

3.1.4.1

Het recht op hulp ontstaat indien het
motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger
door een ongeval, brand of ander van buiten
komend onheil (waaronder niet is begrepen
het enkel tot stilstand komen als gevolg van
een mechanisch gebrek) niet meer kan
rijden en/of de bestuurder en andere
inzittenden c.q. opzittende(n) door dit
ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig
verder te besturen.

30. Afstand van verhaalsrechten

De hulpverlening omvat:

OVZ verzekeringen doet afstand van haar recht op verhaal van
de door haar betaalde schadevergoeding op:

31.4.2.

30.1.

de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig tenzij
de schade is ontstaan in de tijd, dat het motorrijtuig
onder berusting is van een reparateur, cq.
garagehouder als zodanig, of diens ondergeschikte als
zodanig;

31.4.3.

het vervoer van het beschadigde
motorrijtuig en/of aanhanger naar één door
de verzekerde te bepalen adres in
Nederland;
het vervoer van de bestuurder en de
passagiers met hun bagage per taxi naar één
door de bestuurder te bepalen adres in
Nederland.
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31.5. Hulpverlening buitenland.
31.5.1

komen als gevolg van een mechanisch
gebrek, tot een maximum van € 113,45 per
gebeurtenis.
De kosten van onderdelen en reparatie
komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Evenmin worden de kosten vergoed indien
de reparatie plaatsvindt bij een garage.
31.5.2.3. Het namens verzekerde bestellen en
toezenden van onderdelen die noodzakelijk
zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken,
indien deze onderdelen ter plaatse niet of
niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De
kosten van de onderdelen zelf komen voor
rekening van verzekerde.

W.A.-verzekering.
Het recht op hulp ontstaat indien voor het
motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhanger
het risico van wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd is en door een ongeval, brand of
ander van buiten komend onheil (waaronder
niet is begrepen het enkel tot stilstand komen
als gevolg van een mechanisch gebrek), het
motorrijtuig en/of aanhanger niet meer kan
rijden en/of de bestuurder en andere
inzittenden c.q. opzittende(n) door dit
ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig
verder te besturen.
31.6.

Alle in verband met de hulpverlening door de
verzekeraar voorgeschoten kosten, welke niet onder
deze polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van
verzekerde. Bij bedragen boven de € 680,67 kan een
betaling vooraf worden verlangd.

31.7.

Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de OVZ
Alarmcentrale niet verwijzen naar andere
hulpinstanties. Verzekeraar behoudt zich het recht
voor gemaakte kosten eventueel te verhalen bij andere
verzekeraars.

31.8.

Uitsluitingen
Op de dekking voor hulpverlening voor
motorrijtuigen via de OVZ Alarmcentrale zijn van
toepassing de uitsluitingen genoemd in de art. 20.1.
t/m 20.3., 20.6. t/m 20.9. en 20.13. De uitsluitingen
genoemd in de art. 20.1. t/m 20.3., gelden niet voor de
verzekeringnemer, indien hij aantoont dat de hierin
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem terzake van
deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt
treft.

De hulpverlening omvat:
31.5.1.1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten
van berging en slepen van het motorrijtuig
naar de dichtstbijzijnde garage waar de
schade kan worden beoordeeld en/of
hersteld.
31.5.1.2. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig
en/of aanhanger naar een door verzekerde te
bepalen adres in Nederland, mits:
- dit object niet binnen 4 werkdagen,
eventueel door middel van een
noodreparatie, zodanig kan worden
gerepareerd, dat de (terug)reis op technisch
verantwoorde wijze kan plaatsvinden;
- de kosten van dit vervoer lager zijn dan de
waarde van het gestrande object. Zijn de
vervoerskosten hoger, dan worden de kosten
vergoed voor invoering of vernietiging van
het gestrande object in het betreffende land.
In dat geval heeft de verzekerde ook recht op
vervoer van reisbagage naar Nederland.
31.5.1.3. de terugreiskosten van de bestuurder en de
passagiers, indien op grond van het
voorgaande niet met het motorrijtuig wordt
teruggereisd.
Vergoed worden de kosten van vervoer per:
- taxi naar het dichtstbij gelegen
spoorwegstation,
- trein (2e klasse) naar het spoorwegstation
in Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats
van bestemming,
- taxi van dat station naar de plaats van
bestemming.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR HET
VERZEKEREN VAN HELM EN BESCHERMENDE
KLEDING
De bijzondere voorwaarden voor het verzekeren van helm en
beschermende kleding zijn alleen dan van kracht indien en voor
zover deze dekking met name op het polisblad of
polisaanhangsel is vermeld.
32. Begripsomschrijvingen
32.1.

31.5.2.

Uitgebreide cascoverzekering.
Het recht op hulp ontstaat indien voor het motorrijtuig
en/of aangekoppelde aanhanger een uitgebreide
cascoverzekering is afgesloten en door een onheil,
waaronder mede begrepen het tot stilstand komen ten
gevolge van een mechanisch gebrek, het motorrijtuig
niet meer kan rijden en/of de bestuurder en andere
inzittenden c.q. opzittende(n) door dit ongeval niet in
staat zijn het motorrijtuig verder te besturen.

in de polis en polisvoorwaarden wordt verstaan onder:
32.1.1.

32.1.2.

De hulpverlening omvat:
31.5.2.1. de onder art. 31.5.1. omschreven
hulpverlening;
31.5.2.2. de vergoeding van de noodzakelijke kosten
van hulp langs de weg na het tot stilstand

32.2.

Verzekerde: de bestuurder en overige
passagiers die door een daartoe bevoegd
persoon uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn
gemachtigd als zodanig gebruik te maken
van het, op het moment van de
schadeveroorzakende gebeurtenis,
verzekerde motorrijtuig.
Helm en beschermende kleding: speciaal
voor tijdens het motorrijden bedoelde en
aangeschafte helm en beschermende
kleding.
Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan en verlies,
diefstal of vermissing van de verzekerde
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helm en beschermende kleding van
verzekerde, tot maximaal het verzekerde
bedrag per gebeurtenis zoals vermeld op de
polis of het polisaanhangsel, als gevolg van
een plotselinge, onzekere, van buiten
komende oorzaak.
32.3. Uitsluitingen
32.3.1. Op de dekking voor het verzekeren van helm
en beschermende kleding zijn van toepassing
de uitsluitingen genoemd in de art. 20.1. t/m
20.3., 20.6. t/m 20.9. en 20.13. De
uitsluitingen genoemd in de art. 20.1. t/m
20.3., gelden niet voor de verzekeringnemer,
indien hij aantoont dat de hierin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem
terzake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR
ONGEVALLENVERZEKERING TEN BEHOEVE VAN
OPZITTENDEN VAN MOTOREN
De bijzondere voorwaarden voor ongevallenverzekering ten
behoeve van opzittenden van motoren, of delen daarvan, zijn
alleen dan van kracht indien deze dekking met name op het
polisblad en/of polisaanhangsel is/zijn vermeld.
33. Begripsomschrijvingen
33.1.1.

33.1.2.

Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies:
32.3.2.
32.3.3.
32.3.4.

32.3.5.
32.3.6.

32.3.7.

32.3.8.

32.4.

door onvoldoende onderhoud of zorg;
ontstaan door bewerking, reiniging of
reparatie;
door normale slijtage of enige geleidelijk
inwerkende invloeden, alsmede door mot of
ander ongedierte;
door eigen gebrek, materiaal of
constructiefout;
door beschadigingen zoals krassen, vlekken,
en andere ontsieringen tenzij het
beschadigde daardoor ongeschikt is
geworden voor het daartoe bestemde
gebruik;
indien verzekerde ter voorkoming van
verlies, diefstal of beschadiging niet de
normale voorzichtigheid in acht heeft
genomen en bovendien onder de gegeven
omstandigheden in redelijkheid betere
maatregelen had kunnen treffen. In geval van
diefstal uit een gebouw, wordt slechts
dekking verleend, indien er sporen van braak
aan het betreffende gebouw aanwezig zijn;
(in)direct verband houdend met
inbeslagname, verbeurd verklaren en het
willens en wetens bijwonen van kaping,
staking of terreurdaad.

Vaststelling schadevergoeding OVZ verzekeringen
vergoedt:

33.2.

Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge van
buitenkomende geweldsinwerking op het lichaam van
verzekerde, die zijn dood of een geneeskundig vast te
stellen letsel tengevolge heeft.

33.3.

Als ongeval wordt ook beschouwd:
33.3.1. acute vergiftiging door dampen, gassen,
vaste stoffen en vloeistoffen, alsmede
besmetting door het binnenkrijgen van
ziektekiemen en allergenen door
een onvrijwillige val in enige vaste of
vloeibare stof, onverminderd het bepaalde in
art. 20.13.;
33.3.2. verdrinking, verstikking, bevriezing en
zonnesteek;
33.3.3. verstuiking, ontwrichting of spierscheuring,
mits aard en plaats geneeskundig zijn vast te
stellen en zij in een ogenblik zijn ontstaan;
33.3.4. wondinfectie en bloedvergiftiging in
verband met een ongeval;
33.3.5. complicaties en verergeringen tengevolge
van een medisch noodzakelijke behandeling
van een door een ongevat ontstaan letsel;
33.3.6. uitputting, verhongering, verdorsting en
zonnebrand als gevolg van een onvrijwillige
isolering.

34. Omschrijving van de dekking
34.1.

32.4.1.

32.4.2

Verzekerden: verzekerden zijn alle
opzittenden inclusief de bestuurder van het
op het polisinlegblad vermelde motorrijtuig,
of delen daarvan, die met toestemming van
de verzekeringnemer daarop worden
vervoerd.
Aantal verzekerden: het aantal verzekerden
inclusief de bestuurder bedraagt 2, tenzij
daarvan op het polisblad en/of
polisaanhangsel wordt afgeweken.

in geval van beschadiging van de helm en
beschermende kleding: de herstelkosten, tot
maximaal de dagwaarde terstond voor de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
Vergoeding van de dagwaarde geschiedt
onder aftrek van de waarde van de restanten.
Uitkering van de herstelkosten vindt slechts
plaats aan de hand van de originele factuur
m.b.t. de te vergoeden herstelkosten;
in geval van totaal verlies van de helm en
beschermende kleding: maximaal de
dagwaarde terstond voor de
schadeveroorzakende gebeurtenis, onder
aftrek van de waarde van de restanten.

Omvang
De verzekering geldt voor ongevallen die verzekerden
overkomen als opzittenden van het op het
polisinlegblad vermelde motorrijtuig tijdens:
34.1.1.
34.1.2.
34.1.3.

34.1.4.

34.2.

verblijf op het motorrijtuig;
het op- en afstappen;
het onderweg verrichten van noodreparaties
aan het motorrijtuig of het hierbij
behulpzaam zijn;
het onderweg schoonmaken van ruiten c.q.
windscherm, het verwisselen van een wiel
of het tanken van brandstof van het
motorrijtuig.

Overlijden (Rubriek A)
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In geval van overlijden wordt het verzekerde bedrag
voor Rubriek A uitgekeerd. Het bedrag dat OVZ
verzekeringen ter zake van hetzelfde ongeval reeds
mocht hebben uitbetaald of verschuldigd is wegens
blijvende invaliditeit zal hierop in mindering worden
gebracht. Indien de uitkering voor blijvende
invaliditeit hoger is geweest dan zal OVZ
verzekeringen het meerdere niet terugvorderen.
34.3.

34.3.5.

In alle andere dan hierboven in art. 34.3.
genoemde gevallen van blijvende
gedeeltelijke invaliditeit, zal een uitkering
worden verstrekt gelijk aan de mate van
functionele invaliditeit zoals zal worden
vastgesteld door een door OVZ
verzekeringen aan te wijzen arts, met
inachtneming van de voor artsen ter
bepaling van de functionele invaliditeit
geldende richtlijnen.
34.3.6. Maximum uitkering: ter zake van een of
meer ongevallen dezelfde verzekerde tijdens
de duur van de verzekering overkomen zal
de som van de uitkeringspercentages
nimmer meer dan 100% bedragen.
34.3.7. Geen rekening houdend met het beroep: bij
de vaststelling van de uitkeringspercentages
conform art. 34.3.1. en bij de vaststelling
van de uitkerings- , percentages bij verlies
van niet genoemde lichaamsdelen of
functies wordt geen rekening gehouden met
het beroep van verzekerde.
34.3.8. Overlijden binnen een jaar: indien
verzekerde anders dan ten gevolge van het
ongeval binnen een jaar nadien overlijdt en
nog geen uitkering wegens blijvende
invaliditeit is verleend bestaat hierop geen
recht meer.
34.3.9. Overlijden na een jaar: indien verzekerde
anders dan ten gevolge van het ongeval later
dan een jaar nadien komt te overlijden en
nog geen uitkering wegens blijvende
invaliditeit is verleend wordt de vergoeding
volgens Rubriek B gesteld op een bedrag
dat verschuldigd zou zijn op grond van de
mate van blijvende invaliditeit, welke zich
bij verzekerde zou hebben voorgedaan,
indien hij in leven was gebleven.
34.3.10 Uitkering binnen 3 jaar: de mate van
blijvende invaliditeit wordt vastgesteld
zodra redelijkerwijze te voorzien is dat het
letsel niet meer zal verbeteren of
verslechteren, doch uiterlijk binnen 3 jaar na
de ongevalsdatum.

Blijvende invaliditeit (Rubriek B)
34.3.1.

Uitkeringspercentages
34.3.1.1. In geval van blijvende algehele
invaliditeit wordt het verzekerde bedrag van
Rubriek B uitgekeerd.
34.3.1.2. Bij blijvende gedeeltelijke
invaliditeit wordt de uitkering vastgesteld
met inachtneming van de volgende
percentages voor algeheel verlies of
functieverlies van:

- een arm
- een hand
- een duim
- een wijsvinger
- een middel- of ringvinger
- een pink
- een been
- een voet
- een grote teen
- een andere teen
- beide ogen
- een oog
- indien reeds krachtens deze verzekering
volledige uitkering is verleend voor een oog,
het andere oog
- het gehoor van beide oren
- het gehoor van een oor
- indien reeds krachtens deze verzekering
volledige uitkering is verleend voor een oor,
het andere oor
- reuk en/of smaak

75%
60%
25%
15%
12%
10%
70%
50%
10%
5%
100%
30%

70%
50%
20%

30%
10%

Indien reeds voor het ongeval lichaamsdelen of functies geheel
of ten dele verloren of onbruikbaar waren, zal een zodanig
gedeelte van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag
worden uitgekeerd als overeenkomt met het verschil in
invaliditeit vóór en na het ongeval.
34.3.2.

34.3.3.

34.3.4.

Gedeeltelijk verlies: bij gedeeltelijk verlies
respectievelijk gedeeltelijke blijvende
onbruikbaarheid van bovengenoemde
lichaamsdelen wordt een evenredig gedeelte
uitgekeerd van het percentage.
Verlies verschillende vingers: bij verlies van
verschillende vingers van dezelfde hand
wordt niet meer uitgekeerd dan bij het
verlies van de gehele hand.
Whiplash: Bij een cervicaal
acceleratietrauma (whiplash), met inbegrip
van alle daaruit voortvloeiende of daarmee
samenhangende klachten en verschijnselen,
is het uitkeringspercentage gelijk aan de
mate van functionele invaliditeit met een
maximum van 5%.

35. Uitsluitingen
35.1.

Niet als ongeval wordt beschouwd: zweepslag (coup
de fouet), krakende peesschedeontsteking
(tendovaginitis crepitans), lendenspit (lumbago),
tennisarm (epicondylitis), spierverrekking, huidletsel
ontstaan door wrijving, hernia (onderlijfsbreuk) en
hernia nuclei pulposi (tussenwervelschijfaandoening).

35.2.

OVZ verzekeringen is niet tot uitkering verplicht
indien verzekerde wordt getroffen door een ongeval:
35.2.1.

35.2.2.

ontstaan door opzet, grove schuld of met
goedvinden van de verzekerde of van
iemand die bij de uitkering belang heeft;
mogelijk geworden door ziekte of
gebrekkigheid of een abnormale
lichamelijke of geestelijke toestand, tenzij
een en ander het gevolg is van een vroeger
ongeval waarvoor krachtens deze
verzekering een uitkering is of moet worden
verleend;
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35.2.3.

veroorzaakt door, geschiedende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe en waar de reactie is
ontstaan, tenzij als gevolg van een (para-)
medische behandeling van een door een
ongeval veroorzaakt letsel;

uitkering vervalt indien het ongeval wordt gemeld
later dan drie maanden na de datum van het ongeval;
indien overschrijding van genoemde termijnen de
belanghebbende niet kan worden toegerekend zal
daarop geen beroep worden gedaan.
38.2.

35.3.

Op de bijzondere voorwaarden voor
ongevallenverzekering ten behoeve van opzittenden
van motoren zijn van toepassing de uitsluitingen
genoemd in de art. 20.1., 20.2.,20.6. t/m 20.9. en
20.13.. De uitsluitingen genoemd in de art. 20.1., 20.2.
en 20.7. gelden niet voor de verzekeringnemer, indien
hij aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en hem terzake van deze omstandigheden
in redelijkheid geen verwijt treft.

De verzekerde is verplicht:
38.2.1.

38.2.2.

38.2.3.
35.4.

Verder bestaat geen recht op uitkering:
35.4.1.

35.4.2.

35.4.3.

indien verzekerde of de bij de uitkering
belanghebbende nalatig is in de vervulling
van enige op hem of haar rustende
verplichting;
indien en voor zover het overlijden dan wel
het ontstane letsel het gevolg is van het
tijdens het ongeval niet dragen van de
gebruikelijke beschermende middelen (helm,
kleding e.d.);
indien zij niet binnen een jaar, nadat zij
opeisbaar is geworden, is opgeëist.

36. Bestaande afwijking
Indien de gevolgen van een ongeval worden verergerd of
genezing daarvan wordt vertraagd door een voor het ongeval
reeds bestaande ziekte, kwaal of gebrek zal OVZ verzekeringen
niet meer uitkeren dan waartoe zij verplicht zou zijn indien
verzekerde niet zodanige ziekte, kwaal of gebrek geleden zou
hebben.

zich onder geneeskundige behandeling te
laten stellen en dat te blijven indien het
redelijkerwijs is geboden en aan de
genezing mee te werken door de
voorschriften van de behandelende arts op te
volgen;
een door OVZ verzekeringen aangewezen
arts de gelegenheid te geven het letsel te
onderzoeken;
alle in redelijkheid verlangde gegevens over
het ongeval en de aard van het letsel aan
OVZ verzekeringen te verstrekken.

38.3.

De verzekeringnemer is verplicht zijn volle
medewerking te verlenen dat verzekerde de in art.
38.2. genoemde verplichtingen nakomt.

38.4.

Degene die aanspraak maakt op uitkering na
overlijden van de verzekerde is verplicht OVZ
verzekeringen in de gelegenheid te stellen sectie te
doen verrichten.

39. Begunstiging
Voor zover niet anders is vermeld in het polisinlegblad geldt de
navolgende begunstiging. Bij overlijden (Rubriek A): de
echtgeno(o)t(e) met wie verzekerde ten tijde van het overlijden
was gehuwd; bij het ontbreken van deze: de erfgenamen van
verzekerde. Bij blijvende invaliditeit (Rubriek B): de
verzekeringnemer. De Staat zal nimmer als begunstigde worden
beschouwd.

37. Beperking van de vergoeding
37.1.

Voor verzekerde, die ten tijde van het ongeval:
37.1.1.

37.1.2.

37.2.

ouder dan 70 jaar is gelden de navolgende
beperkingen: voor Rubriek A wordt ten
hoogste vergoed € 1.134,45 en voor Rubriek
B 25% van het verzekerde bedrag met een
maximum van € 4.537,80;
jonger dan 16 jaar is geldt voor Rubriek A
een maximum vergoeding van € 1.134,45.

Indien ten tijde van het ongeval het aantal opzittenden
van het motorrijtuig groter is dan het in art. 33.1.2.
vermelde aantal, zullen de verzekerde bedragen per
verzekerde worden verlaagd in verhouding van het
aantal verzekerde zitplaatsen tot het aantal aanwezige
verzekerde opzittenden.

38. Schademelding
38.1.

Degene die aanspraak op uitkering maakt is verplicht
een ongeval binnen driemaal 24 uur en in geval van
dodelijke afloop binnen eenmaal 24 uur na het ongeval
aan OVZ verzekeringen te melden. Een aanspraak op
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