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Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallen inzittendenverzekering

Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden -
zo duidelijk mogelijk weer wat u van de ongevallen inzittendenverzekering van NationalAcademic mag verwachten.
Zo wordt duidelijk waar u al dan niet recht op heeft en wat NationalAcademic allemaal van u verwacht. Omdat er
bij verzekeringen sprake is van vaktaal, volgen hieronder enkele begripsomschrijvingen om voor u zo duidelijk
mogelijk weer te geven wat er bedoeld wordt.

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Alle woorden die worden verklaard in de definities, staan cursief gedrukt in de verzekeringsvoorwaarden.

a. Auto
Onder auto wordt verstaan:
1. een auto waarvan de gegevens op het polisblad vermeld staan;
2. een leenauto die de auto die op het polisblad vermeld staat gedurende maximaal tien dagen vervangt, omdat de auto die 

op het polisblad vermeld staat wordt gerepareerd of onderhoud aan gepleegd wordt. Hierbij geldt dat deze auto verge-
lijkbaar moet zijn met de auto die bij National Academic verzekerd is. De leenauto wordt op dezelfde condities verzekerd 
als de auto die op het polisblad vermeld staat. Deze dekking geldt uitsluitend indien de leenauto niet elders verzekerd is 
en de gegevens van die auto bekend zijn gemaakt aan National Academic.

b. Ongeval
Elke gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten komende inwerking van geweld
op het lichaam van de verzekerde, waardoor in een ogenblik letsel wordt toegebracht, mits dit letsel geneeskundig
is vast te stellen.

c. Verzekerde
De inzittenden van de in de polis genoemde auto, echter uitsluitend indien zij niet tegen betaling en met toestemming
van verzekeringnemer daarin worden vervoerd.

d. Goederenschade
Schade aan en/of verlies of tenietgaan van eigendommen van de verzekerde inzittenden.

e. Levenslange invaliditeit
Een geneeskundig vast te stellen, levenslange gehele of gedeeltelijke invaliditeit van enig lichaamsdeel of orgaan
van de verzekerde.

ARTIKEL 2. VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht in geheel Europa, het Aziatisch deel van Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

ARTIKEL 3. OMVANG VAN DE VERZEKERING

a. De verzekering is van kracht voor een ongeval dat de verzekerde inzittenden is overkomen tijdens:
1. het verblijf, met toestemming van een daartoe bevoegd persoon, in de auto;
2. het stappen in of uit de auto;
3. het onderweg verrichten van of het behulpzaam zijn bij een noodreparatie aan de auto;
4. het verblijf buiten de auto in de onmiddellijke nabijheid daarvan in verband met het tanken van brandstof
of het schoonmaken van de ruiten van de auto.

b. Recht op uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van een verzekerde als gevolg van een ongeval keert National Academic het in de polis genoemde
verzekerde bedrag uit. Indien het overlijden als gevolg van een ongeval plaatsvindt nadat NationalAcademic
een uitkering in verband met levenslange invaliditeit heeft gedaan, zal aan de rechthebbenden het voor overlijden
(A) genoemde verzekerde bedrag worden uitgekeerd, verminderd met de uitkering die reeds voor blijvende invaliditeit
(B) ter zake van hetzelfde ongeval werd gedaan. Geen terugvordering zal plaatsvinden indien het voor blijvende
invaliditeit (B) uitgekeerde bedrag het voor overlijden (A) uit te keren bedrag te boven gaat.

c. Recht op uitkering bij levenslange invaliditeit (B)
Indien een verzekerde als gevolg van een ongeval levenslang geheel of gedeeltelijk invalide wordt, ontstaat er een
recht op uitkering, met inachtneming van het bepaalde in de uitkeringsschaal. De vaststelling van de mate van invaliditeit
vindt plaats zodra, naar redelijkerwijs te voorzien is, de toestand van de verzekerde, welke het rechtstreeks
gevolg is van het ongeval, vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Indien
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1 jaar na het ongeval nog geen vaststelling van levenslange invaliditeit heeft plaatsgevonden, zal aan verzekerde
over het uit te keren bedrag wettelijke rente worden vergoed. Deze rente gaat in op de 366ste dag en zal gelijktijdig
met de uitkering voldaan worden.

d. Uitkeringsschaal
De uitkering bedraagt een percentage van het voor levenslange invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is aangegeven:

bij algeheel verlies van de geestelijke vermogens ................................................................................................................................................. 100%
bij algehele verlamming ....................................................................................................................................................................................................... 100%
bij algeheel (functie-)verlies van: arm tot in schoudergewricht 75%
onderarm ....................................................................................................................................................................................................................................... 65%
hand .................................................................................................................................................................................................................................................. 60%
duim .................................................................................................................................................................................................................................................. 25%
wijsvinger ....................................................................................................................................................................................................................................... 15%
middelvinger ................................................................................................................................................................................................................................. 12%
ringvinger of pink ........................................................................................................................................................................................................................ 10%
been boven knie of heupgewricht .................................................................................................................................................................................... 70%
been onder kniegewricht ...................................................................................................................................................................................................... 60%
voet .................................................................................................................................................................................................................................................. 50%
grote teen ....................................................................................................................................................................................................................................... 10%
elke andere teen ............................................................................................................................................................................................................................ 3%
een oog ........................................................................................................................................................................................................................................... 30%
beide ogen ................................................................................................................................................................................................................................... 100%
het gehoor van één oor .......................................................................................................................................................................................................... 20%
het gehoor van beide oren ................................................................................................................................................................................................... 60%
een long .......................................................................................................................................................................................................................................... 30%
een nier ........................................................................................................................................................................................................................................... 20%
de milt ............................................................................................................................................................................................................................................... 10%
reuk en smaak ............................................................................................................................................................................................................................. 10%

Bij gedeeltelijk verlies zal een evenredig deel van het in de uitkeringsschaal aangegeven percentage worden uitgekeerd.

In gevallen van levenslange invaliditeit van een verzekerde, welke niet staan vermeld in de uitkeringsschaal, is de uitkering 
gelijk aan de mate van functionele invaliditeit, of naar zijn keuze, de mate van invaliditeit waarin hij ongeschikt is om zijn 
beroep uit te oefenen (beroepsinvaliditeit). NationalAcademic heeft in dit laatste geval het recht om bij vaststelling van de 
mate van invaliditeit uit te gaan van een de verzekerde beter passend ander beroep. Bij verlies van meer lichaamsdelen 
of functies van organen door één of meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het in de polis genoemde 
verzekerde bedrag.

Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de invaliditeit zijn overleden, dan is NationalAcademic geen uitkering ter zake 
van levenslange invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter, anders dan door een ongeval, later dan 1 jaar na het 
ongeval overlijdt, keert NationalAcademic het bedrag uit dat hij naar redelijke verwachtingen wegens levenslange invalidi-
teit had moeten uitkeren, indien de verzekerde niet zou zijn overleden. De mate van levenslange invaliditeit zal te allen tijde 
in Nederland dienen te worden vastgesteld en zal geschieden naar Nederlandse begrippen en maatstaven.

e. Afwijkende uitkeringen
a. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar is het verzekerde bedrag voor overlijden (A) beperkt tot € 

2.500,-.
b. Voor een verzekerde ouder dan 70 jaar zal in geval van levenslange invaliditeit (B) 50%van het totaal vastgestelde be-

drag worden uitgekeerd.
c. Worden met de auto meer personen vervoerd dan overeenstemt met het door de fabrikant van het type auto opgege-

ven aantal zitplaatsen, dan worden de per inzittende verzekerde bedragen naar evenredigheid verlaagd. Bevinden zich 
echter in dit geval onder de inzittenden personen voor wie in verband met de leeftijdsgrenzen in geval van overlijden (A) 
slechts aanspraak kan worden gemaakt op een lagere dan de verzekerde uitkering, dan zal het daardoor vrijkomende 
bedrag ten goede komen aan de verzekerden voor wie, indien geen verlaging had plaatsgevonden, aanspraak had be-
staan op uitkering op basis van het in de polis genoemde bedrag (A). In geen geval zal echter per inzittende een hogere 
basis voor de uitkering gelden dan de verzekerde bedragen zoals vermeld in de polis.

ARTIKEL 4. BESTAANDE AFWIJKINGEN OF ZIEKELIJKE TOESTAND

Niet gedekt zijn ongevallen als gevolg van bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand als gevolg van een abnormale 
geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Indien de gevolgen van een ongeval, als gevolg van ziekelijke afwijkingen, gebrekkig-
heid of een abnormale lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de verzekerde worden vergroot, is National Academic 
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gerechtigd bij de vaststelling van de uitkering uit te gaan van de ongevalsgevolgen die redelijkerwijs te verwachten waren 
indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn. Indien de ziekelijke afwijking, gebrekkigheid of abnormale en/of 
geestelijke gesteldheid verergerd is als gevolg van een ongeval, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de vaststelling 
van de uitkering. In geval van reeds, voor het ongeval, bestaande invaliditeit zal National Academic het verschil tussen de 
mate van invaliditeit voor en na het ongeval uitkeren.

ARTIKEL 5. UITSLUITINGEN

National Academic zal geen uitkering verlenen in de volgende gevallen:
a. vergiftiging als gevolg van overmatig gebruik van genees- en/of verdovende middelen;
b. ongevallen als gevolg van het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende of soortge-

lijke middelen;
c. ongevallen ontstaan door opzet of met goedkeuring van de verzekeringnemer, de bestuurder, de verzekerde of een 

begunstigde;
d. ongevallen waarbij de auto wordt bestuurd door iemand die niet in het bezit was van een geldig, voor dat motorrijtuig 

wettelijk voorgeschreven rijbewijs of de rijbevoegdheid (tijdelijk) was ontzegd; indien evenwel de bevoegdheid ontbreekt 
uitsluitend op grond van het feit dat het rijbewijs is verlopen (mits niet langer dan één jaar) doordat verzuimd werd het te 
verlengen, zal National Academic geen beroep op deze uitsluiting doen;

e. ongevallen bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het 
verrichten van voornoemd waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van de beroeps uitoefening van 
verzekerde of werd verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van verzekerde zichzelf, anderen, dieren of 
goederen te redden;

f. ongevallen als gevolg van het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe;
g. ongevallen ontstaan terwijl de auto is verhuurd of wordt gebruikt voor het vervoer van personen tegen betaling dan wel 

voor andere doeleinden dan in de polis vermeld of voor een ander doel dan door de wet is toegestaan;
h. ongevallen als gevolg van het voorbereiden tot of deelnemen aan snelheidswedstrijden uitgezonderd die ritten waarbij 

het snelheidselement geen rol speelt en die geheel binnen Nederland worden gehouden;
i. ingewandsbreuk;
j. ongevallen omtrent de aard en/of omvang waarvan een verzekerde of begunstigde opzettelijk een onvolledige of on-

juiste opgave doet;
k. ongevallen veroorzaakt in de gezondheidszorg als gevolg van enige medische behandeling door wie ook verricht.

ARTIKEL 6. EINDE VAN DE VERZEKERING

Naast hetgeen in artikel 10 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden staat vermeld met betrekking tot het einde
van de verzekering, eindigt de verzekering ook:

a. zodra de verzekerde niet meer in Nederland woont;
b. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de auto en tevens de feitelijke macht 

erover verliezen.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht National Academic zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen, kennis te geven; De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering tussentijds op te zeggen tegen een door hem 
te bepalen toekomstig tijdstip:

a. indien de verzekerde in ernstige mate blijvend invalide is of lijdt aan een slepende ziekte;
b. indien de verzekerde 65 jaar of ouder is.

ARTIKEL 7. VERHOUDING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN / BIJZONDERE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Op deze verzekering zijn ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van NationalAcademic van toepassing.Mochten
de algemene voorwaarden en de onderhavige bijzondere verzekeringsvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan
geldt hetgeen in de onderhavige bijzondere voorwaarden bepaald wordt.


