
Deze verzekeringskaart is zorgvuldig voor jou samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Wij verwijzen je voor 
de uitgebreide voorwaarden naar onze documenten.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval met je 
verzekerde auto. Dit is een aanvullende verzekering op je autoverzekering.

Wat is verzekerd?
Verkeersongeval 
Wij keren uit bij een verkeersongeval met je 
verzekerde auto. Ook als je zelf schuldig bent, of als 
onduidelijk is wie aansprakelijk is.

 Overlijden 
Overlijdt de bestuurder of een passagier door een 
verkeersongeval? Dan krijgen de erfgenamen één 
keer een bedrag van maximaal € 7.500.

Invaliditeit 
Raakt de bestuurder of een passagier blijvend 
invalide? Bij blijvende invaliditeit keren we één 
keer een bedrag van maximaal € 25.000 uit. De 
hoogte van het bedrag hangt af van de mate van 
invaliditeit.

Directe nabijheid van de auto 
Je bent ook verzekerd als je een verkeersongeval 
krijgt in de directe nabijheid van de auto. 
Bijvoorbeeld wanneer je in- of uitstapt, onderweg 
de auto repareert, of wanneer je aan het tanken 
bent of de accu voor de aandrijving oplaadt.

Wat is niet verzekerd?
Schade aan de auto 
Schade aan de auto, caravan of aanhanger. Sluit 
hiervoor een casco allrisk autoverzekering af.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten en molest 
Als je bij het afsluiten van de verzekering of bij 
een verkeersongeval fraude pleegt. Of als er 
bij een verkeersongeval sprake is van opzet of 
roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten.

Klachten zonder lichamelijke afwijkingen 
Schade in verband met klachten zonder 
lichamelijke afwijkingen en bij psychische 
aandoeningen.

Uitsluitingen autoverzekering 
Je bent niet verzekerd bij situaties die niet 
onder de WA-dekking vallen. Bijvoorbeeld als de 
bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd 
is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van 
alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Meer inzittenden dan toegestaan 
Is het aantal inzittenden groter dan wettelijk is 
toegestaan? Dan verlagen we de uitkering bij 
blijvende invaliditeit of overlijden volgens de 
verhouding: toegestaan aantal inzittenden/
werkelijk aantal inzittenden.

 Veiligheidsgordel en rijhulpsysteem 
Droeg een verzekerde geen veiligheidsgordel 
of stonden de rijhulpsystemen (zoals EPS) 
uitgeschakeld tijdens het ongeval, dan betalen wij 
maximaal 50% van de door verzekerde geleden 
schade.

 Ouder dan 70 jaar 
Voor verzekerden ouder dan 70 jaar betalen wij 
bij overlijden 50% van het maximaal verzekerd 
bedrag en bij blijvende invaliditeit 50% van het 
vastgestelde percentage blijvende invaliditeit.

Ongevallenverzekering Inzittenden
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Waar ben ik gedekt?
Op de groene kaart staat vermeld in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade 
te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk 
door. Bijvoorbeeld veranderingen in jouw privésituatie zoals een verhuizing of wijziging van gezinssamenstelling.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt kiezen of je maandelijks of per jaar de premie betaalt. De premie wordt automatisch geïncasseerd. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering 
stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Bel ons of gebruik het opzegformulier op onze website. Je kunt de verzekering na 1 jaar dagelijks opzeggen met een 
opzegtermijn van 1 maand.




