
1 Algemene Bepalingen
1.1 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene die de
verzekeringsovereenkomst met
Zurich is aangegaan.
1.2 Verzekerde(n)
Als verzekerden worden 
aangemerkt:
• de bestuurder 
• de overige inzittenden die 

gerechtigd zijn in het motor-
rijtuig plaats te nemen, met 
uitzondering van de inzittenden 
die zich in het motorrijtuig 
bevinden zonder een wettelijk 
goedgekeurde zitplaats te 
hebben.

2 Begunstiging
De begunstigde(n) is/zijn, tenzij
anders overeengekomen:
a in geval van overlijden:

de erfgenamen van verzekerde;
b in geval van blijvende 

invaliditeit en voor kosten van 
geneeskundige behandeling:
verzekerde.

Indien de nalatenschap van 
inzittende overeenkomstig de wet
aan de staat vervalt, wordt geen
uitkering krachtens deze 
verzekering gedaan.

3 Begripsomschrijvingen
3.1 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een
toevallige, plotselinge, 
onvrijwillige, gewelddadige en van
buitenaf op het lichaam van een
verzekerde inwerkende gebeurtenis,
waardoor dood of geneeskundig
vast te stellen lichamelijk letsel ont-
staat.
Mede worden onder ongeval 
verstaan:

a verstuiking, verrekking, 
ontwrichting of verscheuring 
van spier- of peesweefsels;

b acute vergiftiging of verstikking 
door het plotseling onvrijwillig 
binnenkrijgen van gassen, 
dampen, vaste- of vloeibare 
stoffen;

c infectie en bloedvergiftiging ten 
gevolge van een door een 
gedekt ongeval ontstaan letsel;

d besmetting door ziektekiemen 
door onvrijwillig vallen in water 
of enige andere stof; 

e verdrinking, verstikking, 
bevriezing, zonnesteek of 
hitteberoerte;

f zonnebrand, uitputting, 
verhongering, verdorsting ont-
staan als gevolg van onvrijwillig 
geïsoleerd raken;

g complicaties en verergering als 
gevolg van een eerstehulp-
behandeling, welke 
noodzakelijk was na een 
ongeval.

3.2 Niet als ongeval worden 
beschouwd

Ingewandsbreuken (hernia), hernia
nucleï pulposi en de gevolgen 
daarvan, de gevolgen van lendespit
(lumbago), peesschedeontsteking
(tendovaginitis crepitans) en
zweepslag (coup de fouet).
3.3 Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk 
verlies of functieverlies van enig
deel of orgaan van het lichaam van
de verzekerde.
3.4 Kosten van geneeskundige 

behandeling
Hieronder worden uitsluitend ver-
staan de honoraria van artsen en
tandartsen, ziekenhuis- en 
operatiekosten, kosten van de door
de behandelende arts 

voorgeschreven particulier betaalde
verpleging, kosten van massage,
genees- en verbandmiddelen, 
alsmede aanschaffingskosten van
de door het ongeval noodzakelijk
geworden blindengeleidehond,
invalidenwagen en prothesen.

4 Omvang van de dekking
Zurich keert aan de begunstigde(n)
het in de polis voor de betreffende
rubriek vermelde  bedrag uit
indien de verzekerde is getroffen
door een ongeval, welke dood, 
blijvende invaliditeit of 
geneeskundige kosten tot gevolg
heeft, behoudens ingeval er sprake
is van een omstandigheid als 
vermeld in artikel 7 (uitsluitingen).
4.1
Deze verzekering biedt uitsluitend
dekking indien het ongeval een
verzekerde is overkomen  tijdens:
4.1.1
het verblijf in het in deze polis
bedoelde motorrijtuig;
4.1.2 
het in-  en uitstappen in 
respectievelijk uit het in de polis
bedoelde motorrijtuig;
4.1.3 
het verrichten van of helpen bij
noodreparaties aan het in deze
polis bedoelde motorrijtuig 
onderweg;
4.1.4 
het schoonmaken van ruiten en het
bijvullen van brandstof voor het in
deze polis bedoelde motorrijtuig
tijdens het oponthoud bij een
tankstation.
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Bijzondere voorwaarden
Ongevallen inzittenden
Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens
van toepassing de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering.
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5 Omschrijving van de 
dekking 

5.1 Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de 
verzekerde keert Zurich de op het
moment van het ongeval voor
overlijden verzekerde som uit. Op
deze uitkering worden alle 
bedragen in mindering gebracht,
die aan de verzekerde of 
begunstigde ter zake van hetzelfde
ongeval wegens blijvende 
invaliditeit reeds waren uitgekeerd.
Voor verzekerden, jonger dan 
16 jaar of degenen die de 70-jarige
leeftijd hebben bereikt, wordt in
geval van overlijden de uitkering
beperkt tot € 2.269,– per persoon.
5.2 Uitkering bij blijvende 

invaliditeit
In geval van blijvende invaliditeit
zal de mate van blijvende 
invaliditeit medisch worden
bepaald, uiterlijk twee jaar na de
dag van het ongeval.
5.3
Uitgaande van de verzekerde som
op het moment van het ongeval
zullen in de hierna genoemde
gevallen de daarbij vermelde 
percentages worden gehanteerd: 
Bij algehele verlamming 100%
Bij algeheel verlies van 
verstandelijke vermogens 100%
Bij algeheel (functie-)verlies van:
• het gezichtsvermogen 

van beide ogen 100%
• het gezichtsvermogen 

van één oog 35%
• en indien Zurich voor het 

gezichtsvermogen van één 
oog een volledige uitkering 
heeft verleend, voor het 
gezichtsvermogen van 
het andere oog 65%

• het gehoor van beide 
oren  60%

• het gehoor van één 
oor 25%

• en indien Zurich voor het 
gehoor van één oor een 
volledige uitkering heeft 

verleend, voor het gehoor 
van het andere oor 35%

• een arm tot in het 
schoudergewricht 75%

• een hand of vijf vingers 
van één hand 60%

• een duim 25%
• een wijsvinger 15%
• elke overige vinger 10%
• een been tot in het 

heupgewricht 70%
• een voet 50%
• een grote teen 10%
• elke overige teen 5%
• een nier of milt 10%
• de reuk 15%
• de smaak 5%
5.4 
Van de hiervoor genoemde 
percentages zal – met uitzondering
van die voor de reuk en/of de
smaak, waarbij slechts uitkering
plaatsvindt bij algeheel verlies – bij
gedeeltelijk functieverlies een 
evenredig deel worden uitgekeerd.
5.5
In alle niet genoemde gevallen van
blijvende invaliditeit wordt het 
uitkeringspercentage afgestemd op
de mate van blijvende invaliditeit,
die het letsel voor het lichaam als
geheel oplevert.
De bepaling van dit (functie-)
verlies geschiedt volgens objectieve
maatstaven overeenkomstig de 
laatste uitgave van de “guides to
the evaluation of permanent
impairment” van de American
Medical Association (A.M.A.).
5.6
Indien medisch kan worden vast-
gesteld, dat een ongeval blijvende
invaliditeit ten gevolge zou hebben
gehad, zal bij overlijden binnen
twee jaar, anders dan als 
rechtstreeks gevolg van dit ongeval,
recht op uitkering bestaan. Het
uitkeringspercentage wordt in een
dergelijk geval gesteld op het 
percentage dat, op grond van de in
het bezit van de maatschappij 
zijnde medische rapporten, 

vermoedelijk definitief zou zijn
vastgesteld, indien verzekerde niet
zou zijn overleden.
5.7
De totale uitkering voor één
(onder-)deel van het lichaam, of
orgaan, terzake van meerdere 
ongevallen één verzekerde over-
komen, zal nimmer méér bedragen
dan de uitkering, welke maximaal
zou zijn uitgekeerd, indien één
ongeval dit (onder-)deel of orgaan
zou hebben getroffen.
5.8
Terzake van één of meer ongevallen
zal nimmer méér worden uit-
gekeerd dan 100% van het voor
blijvende invaliditeit verzekerde
bedrag per verzekerde.
5.9
Is er één jaar na het ongeval, nog
geen blijvende invaliditeit vast-
gesteld, dan vergoedt Zurich over
het bedrag, dat wegens blijvende
invaliditeit uiteindelijk zal worden
uitgekeerd de wettelijke rente,
welke tegelijk met de uitkering
wordt verstrekt. 
Bij de berekening van de rente zal
worden uitgegaan van het 
percentage wettelijke rente, dat
vanaf de 366e dag ná het ongeval
van toepassing was. 
5.10
Indien – blijkens een aantekening
op de polis – de progressieve 
invaliditeitsuitkering is verzekerd
zal het uitkeringspercentage bij een
blijvende invaliditeitsgraad van
meer dan 25% worden verhoogd
tot de in het hiernavolgende 
overzicht aangeduide 
uitkeringspercentage.
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Verhoogde 
uitkeringspercentages van 
de progressieve 
invaliditeitsdekking

Inval. Uitk. Inval. Uitk.
graad op graad op
van % van %
26 27 64 117
27 29 65 120
28 31 66 123
29 33 67 126
30 35 68 129
31 37 69 132
32 39 70 135
33 41 71 138
34 43 72 141
35 45 73 144
36 47 74 147
37 49 75 150
38 51 76 153
39 53 77 156
40 55 78 159
41 57 79 162
42 59 80 165
43 61 81 168
44 63 82 171
45 65 83 174
46 67 84 177
47 69 85 180
48 71 86 183
49 73 87 186
50 75 88 189
51 78 89 192
52 81 90 195
53 84 91 198
54 87 92 201
55 90 93 204
56 93 94 207
57 96 95 210
58 99 96 213
59 102 97 216
60 105 98 219
61 108 99 222
62 111 100 225
63 114
5.11 Uitkering van kosten van 

geneeskundige behandeling 
De als gevolg van een ongeval ont-
stane kosten van medisch 
noodzakelijke geneeskundige
behandeling worden tot het 
maximum verzekerd bedrag 

vergoed, voor zover géén aanspraak
kan worden gemaakt op 
vergoeding uit andere hoofde.

Terzake van tandheelkundige hulp
wordt nimmer meer vergoed dan 
€ 69,– per natuurlijk element.

6 Bijzondere bepalingen
6.1 Overlijden buiten 

Nederland
Indien de verzekerde ten gevolge
van een gedekt ongeval buiten
Nederland komt te overlijden, ver-
goedt Zurich, boven het eventueel
voor overlijden verzekerde bedrag,
tot maximaal € 1.135,– per
gebeurtenis per verzekerde de 
kosten van repatriëring van het
stoffelijk overschot.
6.2 Tijdelijke vervanging van 

het motorrijtuig
Indien in geval van reparatie of
onderhoud het motorrijtuig 
tijdelijk wordt vervangen is 
dekking gedurende deze tijd van
kracht voor het vervangende
motorrijtuig.
6.3 Blijvende vervanging van 

het motorrijtuig
In geval van blijvende vervanging
van het motorrijtuig eindigt de
dekking voor het vervangen motor-
rijtuig van rechtswege op het tijd-
stip van eigendomsovergang.
6.3.1
De dekking wordt echter 
automatisch van kracht voor het
vervangende motorrijtuig, mits
gelijksoortig en met maximaal het
aantal zitplaatsen als in de polis
vermeld. Op straffe van verlies van
recht op uitkering is de 
verzekeringnemer verplicht Zurich
in kennis te stellen van vervanging
door een niet gelijksoortig motor-
rijtuig.
6.3.2
Het automatisch van kracht 
worden voor het vervangende
motorrijtuig is niet van toepassing
indien de verzekeringnemer 

eigenaar is van méér dan één
gekentekend motorrijtuig.
6.4 Vermindering van de 

verzekerde bedragen
Indien bij een ongeval blijkt, dat
het aantal inzittenden groter is dan
het aantal in de polis vermelde zit-
plaatsen dan worden de maximum
per persoon verzekerde bedragen
verlaagd in de verhouding van het
werkelijk aantal inzittenden tot het
opgegeven aantal zitplaatsen.

7 Uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten
ongevallen die een inzittende zijn
overkomen:
7.1
door opzet van hemzelf of 
begunstigde(n); 
7.2
bij een waagstuk, waardoor het
leven of het lichaam bewust 
roekeloos in gevaar wordt gebracht,
tenzij dit noodzakelijk was ter 
redding van mens, dier of goed; 
7.3
bij het plegen van of deelnemen
aan misdrijven of bij de poging
daartoe;
7.4
• door gewapend conflict, 

burgeroorlog in Nederland;
• door gewapend conflict, 

burgeroorlog in het buitenland, 
tenzij het ongeval plaatsvindt 
binnen veertien dagen, nadat 
zich voor de eerste maal 
dergelijke omstandigheden 
voordoen in het land waarin 
verzekerde verblijft en hij door 
het uitbreken van deze 
omstandigheden aldaar is 
verrast; 

• door opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij, 
tenzij verzekerde of zijn recht-
verkrijgenden bewijzen, dat hij 
niet actief heeft deelgenomen 
aan of betrokken is bij deze 
gebeurtenissen.
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De zes genoemde vormen van
molest, alsmede de definities van
molest, vormen een onderdeel van
de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2
november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 
‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
7.5
als gevolg van of opgetreden bij
atoomkernreacties, tenzij toegepast
bij een voor hem door een ongeval
noodzakelijk geworden 
behandeling, verricht door of op
voorschrift van een arts.
7.6
tijdens kennelijke staat van 
dronkenschap van de bestuurder,
waaronder onder meer wordt ver-
staan, indien bij een onderzoek uit-
gevoerd door een functionaris aan-
gewezen door het bevoegde gezag,
een hoger alcoholgehalte dan 
0,8 promille wordt vastgesteld. 
Indien de bestuurder medewerking
weigert aan een onderzoek, zal
worden aangenomen, dat het 
hierboven genoemde alcohol-
gehalte is overschreden. 
Deze uitsluiting geldt niet, indien
ten genoege van Zurich wordt
bewezen dat géén verband bestaat
tussen het ongeval en de 
dronkenschap.
7.7
door misbruik van genees-,
bedwelmende-, opwekkende- of
verdovende middelen.
7.8
bij gebruik van het motorrijtuig
zonder toestemming van de 
verzekeringnemer.
7.9
tijdens de voorbereiding tot 
deelneming of het deelnemen aan 
wedstrijden en snelheidsproeven.
Betrouwbaarheidsritten zijn echter
ingesloten, met uitzondering van
eventuele snelheidsproeven tijdens
dergelijke ritten.

7.10
terwijl de feitelijke bestuurder van
het motorrijtuig: 
• niet in het bezit is van een 

geldig voor het motorrijtuig 
voorgeschreven rijbewijs, tenzij 
zulks uitsluitend te wijten is aan 
het verzuim het rijbewijs tijdig 
te doen verlengen en de 
geldigheid daarvan niet langer 
dan één jaar tevoren was 
geëindigd; 

• door een vonnis en/of een 
onvoorwaardelijke ontzegging 
de bevoegdheid had verloren 
een motorrijtuig te besturen.

8 Bestaande invaliditeit of 
ziekelijke toestand

8.1
Indien de gevolgen van het ongeval
worden vergroot door een 
ziekelijke toestand of door een
lichamelijke of geestelijke afwijking
van de verzekerde, wordt niet méér
uitgekeerd dan wanneer het 
ongeval een geheel valide en
gezond persoon zou zijn 
overkomen.
8.2
Het in 8.1 bepaalde is niet van 
toepassing indien de gevolgen zijn 
vergroot door een ongeval, 
waarvoor krachtens deze 
verzekering recht op uitkering
bestaat of reeds uitkering is 
verleend.

9 Verplichtingen na het 
ongeval

9.1
De verzekerde is verplicht Zurich
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen drie maanden, kennis te
geven van een ongeval, waaruit een
recht op uitkering wegens 
blijvende invaliditeit of 
geneeskundige kosten zou kunnen
ontstaan.
Indien de aangifte later wordt
gedaan, bestaat eerst recht op 

uitkering, als ten genoege van
Zurich wordt aangetoond:
• dat de invaliditeit of de 

geneeskundige kosten uit-
sluitend het gevolg zijn van een 
ongeval;

• dat de gevolgen van het ongeval 
niet door ziekte, gebrekkigheid 
of een abnormale lichaams- of 
geestesgesteldheid zijn vergroot; 

• dat verzekerde in alle opzichten 
de voorschriften van de 
behandelende arts heeft 
opgevolgd.

Elk recht op uitkering vervalt 
evenwel, indien de aangifte later
geschiedt dan vijf jaar na het
plaatsvinden van het ongeval.
9.2
Indien de verzekerde overlijdt is
het bovenstaande van 
overeenkomstige toepassing met
dien verstande, dat ieder recht op
uitkering vervalt indien de 
begunstigde(n) niet ten minste 
48 uur vóór de begrafenis of 
crematie aan Zurich van het 
overlijden heeft kennisgegeven,
tenzij de begunstigde(n) ten 
genoegen van Zurich aannemelijk
maakt (maken), dat zulks 
redelijkerwijs niet mogelijk was. 
De begunstigde(n) is (zijn) tevens
verplicht onvoorwaardelijk hun
medewerking te verlenen aan alle
door Zurich nodig geachte 
maatregelen ter vaststelling van de
doodsoorzaak. 
Het niet nakomen van deze 
verplichting doet elk recht op 
uitkering vervallen.
9.3 De verzekerde is voorts 

verplicht:
a zich direct onder behandeling 

van een arts of specialist te 
stellen en al het mogelijke te 
doen om zijn herstel te 
bevorderen;

b zich desgevraagd door een door 
Zurich aangewezen arts te laten   
onderzoeken, ter plaatse waar 
deze dit onderzoek wenst én 
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aan deze alle gewenste 
inlichtingen te verstrekken;

c zich desgevraagd op kosten van 
Zurich voor een onderzoek te 
laten opnemen in een door 
Zurich aan te wijzen ziekenhuis 
of andere medische inrichting;

d Zurich  machtiging te verlenen 
bij derden inlichtingen in te 
winnen;

e alle door Zurich nodig 
geoordeelde gegevens te ver-
strekken of te doen verstrekken 
en geen feiten of 
omstandigheden te verzwijgen, 
die voor de vaststelling van de 
mate van de blijvende 
invaliditeit van belang zijn;

f Zurich terstond op de hoogte te 
stellen van zijn geheel of 
gedeeltelijk herstel;

g tijdig overleg te plegen met 
Zurich bij vertrek naar een 
ander verpleegadres of naar het 
buitenland;

9.3.1
Voor zover de verzekerde niet in
staat is de voornoemde 
verplichtingen na te komen, rusten
deze op de verzekeringnemer.
Het niet nakomen van deze 
verplichtingen doet elk recht op
uitkering vervallen.
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