Voorwaarden Ongevallen opzittendenverzekering AV-AG-16/04.
Alleen van toepassing bij de Optimaalverzekering.
Deze voorwaarden zijn onderdeel van de voorwaarden Fietsverzekering FV-NL-2017.
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1. Verzekerde bedragen
A. € 4.500,00 bij overlijden ten gevolge van een verkeersongeval;
B. € 9.000,00 bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een verkeersongeval;
2. Begrippen
Verkeersongeval
Onder verkeersongeval wordt verstaan een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld, dat
zijn/haar dood of een geneeskundig vast te stellen letsel ten gevolge heeft. Het ongeval moet hebben plaatsgevonden tijdens het
deelnemen aan het verkeer met de verzekerde fiets.
Verzekerde
Opzittenden, die met toestemming van verzekeringnemer, zich op de verzekerde fiets bevinden, op- of afstappen, onderweg daaraan
noodreparaties verrichten of daarbij – mits in de onmiddellijke nabijheid van de verzekerde fiets blijvend – behulpzaam zijn.
Verzekeringsgebied
Wereldwijd.
3. Te vergoeden bedragen
Wij keren onder deze verzekering maximaal uit de genoemde verzekerde bedragen voor alle opzittenden tezamen. Is er ten
tijde van het verkeersongeval sprake van meerdere opzittenden, die een verkeersongeval in de zin van deze verzekering is overkomen,
dan wordt, met inachtname van het hierboven vermelde de uitkering, als volgt geregeld:
a. bij overlijden: ieder een gelijk deel;
b. bij blijvende invaliditeit: naar verhouding van de mate van de invaliditeit.
4. Begunstiging
a. De uitkering bij overlijden geschiedt aan de echtgeno(o)t(e) van de opzittende; indien deze ontbreekt: aan de kinderen van de
opzittende ieder voor een gelijk deel; ontbreken deze: aan de gezamenlijke erfgenamen van de opzittende;
b. De uitkering bij blijvende invaliditeit geschiedt aan de opzittende zelf.
De Staat Der Nederlanden zal nooit als begunstigde worden aangemerkt.
5. Verplichting bij verkeersongeval
In geval van een verkeersongeval dient de verzekerde:
a. zich direct onder behandeling van een arts te stellen en alles te doen om een spoedig herstel te bevorderen;
b. ons zo spoedig mogelijk na het ongeval op de hoogte brengen en alle benodigde stukken naar ons opsturen;
c. zich op ons verzoek op onze kosten laten onderzoeken door een door ons aan te wijzen arts;
d. zich op ons verzoek op onze kosten laten opnemen in een ziekenhuis of een andere medische inrichting die wij aanwijzen;
e. ons op de hoogte brengen van een geheel of gedeeltelijk herstel;
f. alle door ons gewenste gegevens verstrekken;
g. geen feiten of omstandigheden verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of de vergoeding van belang kunnen zijn;
h. ons machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.
Bij niet nakoming van deze verplichtingen hebben wij het recht om de uitkering te weigeren.
Ingeval van een verkeersongeval dienen de erfgenamen:
a. ons direct op de hoogte te brengen van een ongeval waarbij direct levensgevaar is ontstaan;
b. ons direct op de hoogte te brengen van het overlijden;
c. toestemming en medewerking te verlenen tot alle maatregelen die wij noodzakelijk achten om de doodsoorzaak vast te stellen;
d. alle door ons gewenste inlichtingen te verstrekken;
e. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de uitkering en/of de vergoeding van belang kunnen zijn;
f. ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.
Bij niet nakoming van deze verplichtingen hebben wij het recht om de uitkering te weigeren.

6. Uitkering bij overlijden (A)
Bij overlijden ten gevolge van een verkeersongeval wordt het gehele in artikel 1 bij A vermelde bedrag uitgekeerd.
7. Uitkering bij blijvende invaliditeit (B)
Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de uitkering een percentage van de in artikel 1 B genoemde bedragen per persoon. Voor de
vaststelling van het percentage gelden de volgende uitgangspunten:
Bij geheel verlies of geheel functieverlies van:
arm tot in het schoudergewricht
arm tot in of boven het ellebooggewricht
hand tot in of boven het polsgewricht
duim
wijsvinger
middelvinger
ringvinger of pink
been tot in het heupgewricht
been tot in of boven het kniegewricht
voet tot in of boven het enkelgewricht
grote teen
één der andere tenen
één oog
het andere oog, indien krachtens deze verzekering reeds een
uitkering voor een oog is verleend
het andere oog, indien reeds verlies van een oog bestond
zonder uitkering krachtens deze verzekering
gehoorvermogen van beide oren
gehoorvermogen van een oor

75%
70%
60%
25%
15%
12%
10%
75%
65%
50%
8%
4%
30%
70%
50%
50%
25%

a. Bij ongeneeslijke verlamming, ongeneeslijke krankzinnigheid en volledig onherstelbaar verlies van het gezichtsvermogen van beide
ogen wordt 100% van het verzekerd bedrag uitgekeerd.
b. Bij acceleratie-/deceleratietrauma van de cervicale wervelkolom (whiplash) waarbij sprake is van klachten zonder objectieve
verschijnselen en waarbij verder wordt voldaan aan de criteria van het postwhiplash syndroom zoals opgesteld door de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie wordt maximaal 5% van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Aanwijzingen voor afwijkingen die met
hulponderzoek, zoals neuropsychologisch testen of vestibulair onderzoek zijn verkregen, geven geen recht op een uitkering boven dit
maximum van 5%.
c. Bij geheel verlies of geheel functieverlies van vingers van een hand wordt niet meer uitgekeerd dan voor verlies of geheel
functieverlies van die gehele hand.
d. Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt van de hierboven genoemde percentages een evenredig gedeelte uitgekeerd.
e. In alle niet onder sub a tot en met d geregelde gevallen wordt het percentage van blijvende invaliditeit vastgesteld volgens de laatste
uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.) en de richtlijnen
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
f. Bij verlies van geestelijke of kennende vermogens (psychisch letsel) keren wij alleen uit als dit volgens algemeen aanvaarde
neurologische opvattingen wordt veroorzaakt door organisch letsel van het centrale zenuwstelsel.
g. Voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep of de bezigheden van de
verzekerde.
8. Betaling van de uitkering
a. Wij beoordelen de aanspraak op uitkering en/of vergoeding aan de hand van gegevens van door ons aan te wijzen medische en
andere deskundigen.
b. Als u voor het ongeval al leed aan kwalen, ziekten en gebreken wordt bij de vaststelling van de uitkering en/of vergoeding uitsluitend
rekening gehouden met de gevolgen van het ongeval die er geweest zouden zijn als deze kwalen, ziekten en gebreken er niet zouden
zijn geweest.
c. In geval van overlijden wordt de uitkering vastgesteld zodra het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband
hiertussen is afgesloten.
d. In geval van blijvende invaliditeit wordt de uitkering vastgesteld zodra:
1. een blijvende toestand is ingetreden;
2. vierentwintig maanden na het ongeval zijn verstreken, tenzij u verzoekt met de vaststelling te wachten tot een blijvende toestand is
ingetreden;
3. als u overlijdt als rechtstreeks gevolg van het ongeval voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, bestaat geen recht op
uitkering wegens blijvende invaliditeit;
4. een vóór het overlijden ter zake van hetzelfde verkeersongeval verleende uitkering wegens blijvende invaliditeit (B) wordt op de
uitkering wegens overlijden (A) in mindering gebracht tot ten hoogste het beloop van de uitkering.
5. als u overlijdt als gevolg van een andere oorzaak dan het ongeval voordat de mate van invaliditeit is vastgesteld, ontvangen uw
erfgenamen een uitkering ter grootte van het bedrag dat vermoedelijk ook zou zijn uitgekeerd als u niet was overleden.

