MOTORRIJWIELVERZEKERING
Voorwaarden motoropzittenden 366
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DE VERZEKERDE PERSONEN

Als verzekerde personen worden aangemerkt:
de bestuurder van het motorrijwiel en de duopassagier;
de passagier in het zijspan van het motorrijwiel, indien dit
uitdrukkelijk op het polisblad vermeld staat.
Als verzekerde personen worden eveneens aangemerkt de onder
artikel 2 sub 1 bedoelde verzekerden die op of af, in of uit het
motorrijwiel stappen alsmede de personen die, voorzover zij
voordien op, of in het motorrijwiel gezeten waren, in verband met
een met het motorrijwiel plaatsvindende gebeurtenis als brand,
ontploffing, zelfontbranding, botsing, omslaan, van de weg
geraken of enig plotseling van buiten komend onheil, met
inbegrip van tanken en het verrichten van een noodreparatie, zich
in de direkte omgeving van het motorrijwiel bevinden.

UITSLUITINGEN

Naast de reeds in de Algemene voorwaarden vermelde
uitsluitingen (men leze daar voor ‘schade’ ook: ‘een ongeval’)
geldt nog het volgende.
De verzekering biedt geen dekking voor:
een ongeval c.q. schade ontstaan terwijl of doordat het
motorrijwiel wordt gebruikt zonder toestemming van de
verzekeringnemer;
een ongeval c.q. schade terwijl met het motorrijwiel wordt
deelgenomen aan een (poging tot) misdrijf.
Deze verzekering biedt geen dekking als een verzekerde door een
ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt terwijl die verzekerde
op het moment van het ongeval geen valhelm droeg.
Deze uitsluiting geldt niet indien de verzekerde of zijn erfgenaam
aantoont, dat het niet dragen van de valhelm geen invloed heeft
gehad op het overlijden of de blijvende invaliditeit. Deze
uitsluiting geldt evenmin voor verzekerden als vermeld in artikel 2
sub 2.

VASTSTELLING VAN DE UITKERING

Indien zich een gebeurtenis voordoet zoals omschreven in artikel 1
wordt de uitkering mede aan de hand van de door verzekerde
verstrekte gegevens en inlichtingen en met inachtneming van de
volgende bepalingen vastgesteld.
Overlijden
Indien de verzekerde ten gevolge van het ongeval binnen 2 jaar na
het ongeval overlijdt keert de maatschappij aan de wettige
erfgenamen, met uitzondering van de Staat, het voor overlijden
verzekerde bedrag uit, onder aftrek van hetgeen eventueel reeds
voor blijvende invaliditeit krachtens het gestelde in dit artikel sub
3 werd uitgekeerd. Ingeval de verzekerde de leeftijd van 17 jaar
nog niet had bereikt bedraagt de uitkering maximaal e 2.500,00;
ingeval de verzekerde 70 jaar of ouder was wordt 50% van het voor
overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd.
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OMVANG VAN DE DEKKING

Deze verzekering geeft voor zover op het polisblad vermeld de
verzekerde personen of hun erfgenamen recht op uitkering indien
zij in verband met het gebruiken van het motorrijwiel door een
ongeval overlijden, door een ongeval blijvend invalide worden,
schade lijden door teniet gaan of beschadiging van kleding.
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten komende
rechtstreekse inwerking van geweld op het lichaam van
verzekerde, die onafhankelijk van zijn wil plaatsvindt en zijn dood
of een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel tot gevolg
heeft. Als ongeval worden ook beschouwd:
verdrinking en verstikking;
acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen of dampen;
besmetting tengevolge van een onvrijwillige val in water.
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Blijvende invaliditeit
Indien een verzekerde tengevolge van het ongeval blijvend invalide
is geworden, wordt de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld
zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde.
Deze vaststelling zal geschieden wanneer redelijkerwijs is aan te
nemen dat de toestand van de verzekerde, voorzover het gevolg
van het ongeval, niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch in
ieder geval binnen twee jaar na het ongeval. Indien de verzekerde
anders dan tengevolge van het ongeval komt te overlijden voordat
die vaststelling kan geschieden, hebben de wettige erfgenamen,
wederom met uitzondering van de Staat, aanspraak op uitkering
van het bedrag dat de maatschappij, aan de hand van een in
redelijkheid te bepalen verwachte mate van blijvende invaliditeit,
aan de verzekerde uitgekeerd zou hebben.
In de volgende gevallen wordt de mate van invaliditeit vastgesteld
overeenkomstig het percentage dat bij ieder letsel is aangegeven.
Bij amputatie of geheel verlies van het gebruiksvermogen van:
n arm tot in schoudergewricht
75%
n onderarm
70%
n hand
60%
n duim
25%
n wijsvinger
15%
n middelvinger
12%
n ringvinger of pink
10%
n been boven knie of in heupgewricht 70%
n been onder het kniegewricht
60%
n voet
50%
n grote teen
10%
n elke andere teen
3%
n een oog
30%
n beide ogen
100%
n het gehoor van een oor
20%
n het gehoor van beide oren
60%
n een long
30%
n een nier
20%
met dien verstande dat bij amputatie of geheel verlies van het
gebruiksvermogen van meer dan één vinger van een hand de mate
van invaliditeit wordt vastgesteld op een percentage dat niet hoger
is dan het percentage voor een gehele hand en dat er bij
gedeeltelijke amputatie of gedeeltelijk verlies van het gebruiks
vermogen van de genoemde lichaamsdelen een evenredig deel van
het aangegeven percentage in aanmerking wordt genomen. Heeft
het ongeval meer dan één letsel tot gevolg, dan wordt de mate van
invaliditeit vastgesteld op de som van de percentages voor elk
letsel afzonderlijk, echter ten hoogste op 100%. In alle overige
gevallen wordt het uitkeringspercentage afgestemd op de mate
van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam als geheel
oplevert.
De uitkering voor blijvende invaliditeit is gelijk aan het percentage
van de mate van invaliditeit berekend over het verzekerde bedrag.
Aan de verzekerde die op het moment van het ongeval 70 jaar of
ouder was, wordt 50% van de berekende uitkering betaald.
Indien door verzekerden gedragen kleding tengevolge van een het
motorrijwiel treffende gebeurtenis als brand, ontploffing,
zelfontbranding, botsing, omslaan, van de weg geraken, of enig
plotseling van buiten komend onheil, vernield of beschadigd
wordt, keert de maatschappij de kosten van herstel uit of, indien
herstel niet meer mogelijk is, de waarde van die kleding
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, verminderd met de
eventuele restantwaarde. Onder kleding wordt ook verstaan de
valhelm.

1
Reaal Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Zoetermeer, K.v.K. 37010992

5
1

2

3

6
1
2

3
3.1

3.2
4

5
5.1
5.2

MELDING EN REGELING VAN AANSPRAKEN OP EEN
UITKERING

Naast hetgeen in de Algemene voorwaarden is bepaald in het
artikel ‘Melding van schade’ geldt nog het volgende.
In geval van overlijden van een verzekerde dient daarvan binnen
achtenveertig uren na het overlijden aan de maatschappij kennis
te worden gegeven. De wettige erfgenamen zijn verplicht hun
toestemming en medewerking te verlenen tot elk onderzoek dat
de maatschappij ter vaststelling van de oorzaak van overlijden
nodig acht.
Ingeval van verwonding dient de verzekerde:
zich onder geneeskundige behandeling te stellen en zolang dit
redelijkerwijs nodig is daaronder te blijven en mee te werken aan
zijn genezing onder meer door de voorschriften van de
behandelende arts op te volgen;
mee te werken aan onderzoeken door de door de maatschappij
aangewezen arts(en) en deskundige(n).
De maatschappij verleent geen uitkering indien de verzekering
nemer of de verzekerde een van deze verplichtingen niet is
nagekomen.
De overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 vastgestelde uitkering
wordt aan de rechthebbende betaald:
voor overlijden zodra de verplichting van de maatschappij daartoe
vaststaat en de akte van erfrecht is overgelegd;
voor blijvende invaliditeit zodra de graad van de blijvende
invaliditeit definitief is vastgesteld;
voor kledingschade zodra de omvang van de schade is
aangetoond, bijvoorbeeld door overlegging van de reparatie- of
aankoopnota of door middel van het rapport van een door de
maatschappij ingeschakelde expert.
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BEPERKING VAN DE UITKERING

Indien op het moment van het ongeval bij de verzekerde reeds een
ziektetoestand en/of geestelijke afwijking bestond, wordt bij de
vaststelling van de uitkering alleen rekening gehouden met de in
redelijkheid vast te stellen gevolgen, welke het ongeval zou
hebben gehad voor een persoon zonder zodanige ziekte en/of
afwijking.
Indien op het moment van het ongeval bij de verzekerde reeds een
invaliditeit in de zin van deze verzekering bestond welke door het
ongeval wordt vergroot, wordt de uitkering berekend op basis van
het verschil tussen de mate van invaliditeit na en voor het ongeval.
Indien op het moment van het ongeval het werkelijk aantal
passagiers op of in het motorrijwiel groter is dan het aantal
verzekerde passagiers als vermeld op het polisblad wordt voor alle
passagiers het verzekerde bedrag verminderd overeenkomstig de
verhouding van het aantal verzekerde passagiers volgens het
polisblad tot het werkelijk aantal passagiers.
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