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De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis 
en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. 
Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan 
de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor. 
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Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 
1.1 Verzekerde 
Degenen - met inbegrip van de bestuurder - die zich met 
toestemming van een daartoe bevoegd persoon in het motorrijtuig 
bevinden ten tijde van het ongeval. 
 
1.2 Ongeval 
Een plotseling, onmiddellijk onverwacht van buiten 
inwerkend geweld op of in het lichaam van verzekerde, waaruit 
rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel is ontstaan. 
 
Artikel 2 Omvang van de dekking 
Verzekeringsgebied 
De landen genoemd op het internationaal 
motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart). 
 
2.1 Een uitkering wordt verleend in geval van: 
 
2.1.1 overlijden 
 
2.1.2 blijvende invaliditeit 
 
2.2 Bijzondere dekkingen 
Onder een ongeval wordt tevens verstaan: 
 
2.2.1.1 wondinfectie of bloedvergiftiging, ontstaan in verband met 
een ongeval; 
 
2.2.1.2 acute vergiftiging ten gevolge van het inademen van 
schadelijke gassen en/of dampen; 
 
2.2.1.3 verdrinking, verstikking en verbranding; 
 
2.2.1.4 complicaties en verergeringen, optredende in de toestand 
van de door een ongeval getroffen verzekerde als gevolg van de 
wijze waarop de eerste hulp en/of de medische behandeling werden 
verleend; 
 
2.2.1.5 ontwrichting, verstuiking, verscheuring van spieren en 
weefsels, mits aard en plaats van deze letsels geneeskundig vast te 
stellen zijn. 
 

 
2.2.2 Vervangend motorrijtuig 
Als het motorrijtuig tijdelijk wordt vervangen door een 
gelijksoortig motorrijtuig met Nederlands kenteken, dan blijft de 
verzekering onverminderd van kracht gedurende:  
- de periode dat het motorrijtuig in verband met reparatie, revisie of 

onderhoud buiten gebruik is; 
- maximaal dertig dagen nadat het motorrijtuig algeheel verloren is 

gegaan of onherstelbaar is beschadigd. 
 

2.3 Uitsluitingen 
Geen recht op uitkering bestaat voor een ongeval: 
 
2.3.1 Terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig ten tijde 
van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende 
drank (indien de wettelijke vastgestelde norm is overschreden) 
en/of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat 
hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren 
te besturen. 
 
2.3.2 Tijdens of voortvloeiende uit voorbereiding tot of deelneming 
aan snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsritten of 
wedstrijden, rally’s, recordritten en dergelijke, met inbegrip van 
genoemde ritten wedstrijden en rally’s waarvoor de ontheffing is 
verleend, bedoeld in artikel 24 van de Wegenverkeerswet. 
Deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen ontstaan tijdens 
regelmatigheids- of behendigheidsritten welke geheel binnen 
Nederland worden gehouden - eventueel met een parcours door het 
grensgebied tot maximaal 20 km over de Nederlandse grens - en 
waarbij het snelheidselement niet overweegt. 
 
2.3.3 Terwijl het motorrijtuig was verhuurd, werd gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling of voor andere doeleinden dan 
aan de verzekeraar is opgegeven. Onder vervoer van personen 
tegen betaling wordt in dit verband niet verstaan het “poolrijden” 
tegen betaling in het woon-werkverkeer, bij het vervoer van en naar 
sportevenementen en dergelijke. 
 
2.3.4 Terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig niet in het 
bezit is van een voor het besturen van het motorrijtuig geldig of 
maximaal één jaar verlopen rijbewijs. 
 
2.3.5 Indien het ongeval en/of het letsel het gevolg is van, of 
(mede) is veroorzaakt door, enige lichamelijke of geestelijke ziekte 
of afwijking of enig zodanig gebrek of ziektetoestand. 
 
2.3.6 Terwijl de verzekerde geen veiligheidsgordel draagt en dit 
wel verplicht is. 
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Artikel 3 Specifieke schadebepalingen 
3.1 Wijze van vaststellen uitkering 
 
3.1.1 Wijze van vaststellen bij overlijden 
Bij overlijden wordt het op de polis verzekerde bedrag uitgekeerd. 
Is terzake van hetzelfde ongeval reeds uitkering verleend voor 
blijvende invaliditeit? Dan wordt deze in mindering gebracht op de 
uitkering voor overlijden. Is de gedane uitkering voor blijvende 
invaliditeit hoger dan de uitkering voor overlijden? Dan wordt het 
meerdere niet teruggevorderd. 
 
3.1.2 Wijze van vaststelling van blijvende invaliditeit 
 
3.1.2.1 Bij geheel verlies of blijvend volledig functieverlies wordt 
in de volgende gevallen het daarbij genoemde percentage van het 
op de polis verzekerde bedrag uitgekeerd:  
gehele verlies van beide armen of handen, van beide benen of 

voeten, van een arm of hand en een been of voet 100% 
verlies van beide ogen 100% 
gehele verlamming 100% 
geheel verlies van een arm 75% 
geheel verlies van een hand 65% 
geheel verlies van een oog 50% 
geheel verlies van het gehoorvermogen 50% 
geheel verlies van het gehoorvermogen één oor 20% 
geheel verlies van een duim 25% 
geheel verlies van een wijsvinger 18% 
geheel verlies van iedere andere vinger 10% 
geheel verlies van een been 70% 
geheel verlies van een voet 50% 
geheel verlies van één van de grote tenen 10% 
geheel verlies van één van de andere tenen 5% 
geheel verlies van reuk of smaak 5% 

 
Bij gedeeltelijk verlies of blijvend gedeeltelijk functieverlies wordt 
een evenredig deel van de vermelde percentages uitgekeerd. Bij 
verlies of functieverlies van vingers van één hand wordt nooit meer 
uitgekeerd dan voor het verlies van de gehele hand. 
 
3.1.2.2 Voor alle niet in artikel 3.1.2.1 vermelde gevallen van 
blijvende invaliditeit wordt het percentage vastgesteld naar de mate 
van blijvende invaliditeit rekening houdend met het beroep van 
verzekerde ten tijde van het ongeval. 
 
3.1.2.3 Vaststelling van de uitkering voor blijvende invaliditeit 
vindt plaats uiterlijk twee jaar na het ongeval of zoveel eerder als 
een blijvende toestand van de invaliditeit is komen vast te staan. 
 
3.1.2.4 Indien één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de 
mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, vergoedt 
verzekeraar met ingang van de 366e dag na het ongeval over het uit 
te keren bedrag een jaarlijkse rente van 6%. 
 
3.1.2.5 Wanneer een ongeval blijvende invaliditeit ten gevolge zou 
hebben gehad, wordt - bij overlijden van verzekerde, anders dan als 
rechtstreeks gevolg van dit ongeval - uitkering verleend naar de 
mate van blijvende invaliditeit, geconstateerd bij het laatste 
geneeskundig onderzoek dat in opdracht van verzekeraar werd 
ingesteld. 
 
3.2 Vervallen 

3.3 Meer inzittenden 
Als op het moment van het ongeval het aantal inzittenden groter is 
dan het verzekerde aantal, dan worden de verzekerde bedragen naar 
evenredigheid verminderd 
 
3.4 Verplichtingen na een ongeval 
 
3.4.1 Verzekeringnemer of begunstigde is verplicht van een 
ongeval aan verzekeraar kennis te geven binnen: 
- 24 uur als verzekerde door dit ongeval overleden is; 
- 90 dagen als er gebeurtenissen, anders dan hiervoor genoemd, 

hebben plaatsgevonden, waardoor recht op uitkering zou kunnen 
ontstaan.  
 

Wordt er later aangifte gedaan, dan zal niettemin recht op uitkering 
bestaan, als ten genoegen van verzekeraar wordt aangetoond, dat: 
- de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van het ongeval;  
- het ongeval binnen de verzekeringstermijn is ontstaan;  
- de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of 

een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot.  
 

Evenwel vervalt elk recht op uitkering, als de aangifte later 
geschiedt dan vijf jaren na het plaatsvinden van het ongeval.  
 
Als verzekerde komt te overlijden is het vorenstaande van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat elk recht 
vervalt als de erfgenamen respectievelijk de begunstigde niet 
tenminste 2 x 24 uur voor de begrafenis of de crematie, aan 
verzekeraar, hebben kennisgegeven van het overlijden. 
 
3.4.2 Voorts is verzekerde verplicht: 
- alle maatregelen te nemen die zijn herstel kunnen bevorderen; - 

elk door verzekeraar gewenst medisch onderzoek te ondergaan 
door een door hem aangewezen arts, ter plaatse waar deze arts het 
onderzoek wenst; 

- alle gegevens te verstrekken die voor de arts of verzekeraar van 
belang kunnen zijn; 

- verzekeraar terstond op de hoogte te stellen van zijn herstel. 
 

3.4.3 Tenslotte is de begunstigde verplicht: 
- medewerking te verlenen aan de maatregelen die verzekeraar 
nodig oordeelt om de doodsoorzaak vast te stellen. 
 
Artikel 4 Specifieke bepalingen 
4.1 De verzekering eindigt: 
 
4.1.1 zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt en het 
motorrijtuig in het buitenland wordt gestald; 
 
4.1.2 bij eigendomsoverdracht van het motorrijtuig of totaal verlies. 
 
4.2 Bestaande afwijkingen 
Zijn de gevolgen van het ongeval door ziekte, gebrekkigheid of een 
afwijkende lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de 
verzekerde vergroot? Dan wordt voor de vaststelling van de 
uitkeringen uitgegaan van de gevolgen, die het ongeval zou hebben 
gehad, indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn 
geweest. 
 
4.3 Begunstigden 
De uitkeringen geschieden aan verzekerde aan wie het ongeval is 
overkomen of bij zijn overlijden aan zijn wettige erfgenamen. 




