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Wat vindt u waar? 

Artikel 1.  Begripsomschrijving   

Artikel 2.  Verzekeringsgebied    

 

Artikel 3.  Omvang van de dekking 

   3.1 Overlijden 

   3.2 Blijvende invaliditeit 

   3.3 Medische kosten  

 

Artikel 4.  Wie zijn verzekerd? 

 

Artikel 5.  Wie zijn de begunstigden?  

   5.1 Bij overlijden 

   5.2 Bij blijvende invaliditeit         

    

Artikel 6.  Uitsluitingen         

  6.1 Uitzonderingen         

 

Artikel 7.  Vaststelling van de uitkering 

   7.1 Blijvende invaliditeit 

    7.2 Bij gedeeltelijk verlies of functieverlies 

    7.3 Uitkeringspercentage in andere gevallen 

    7.4 Hoe bepalen wij de mate van verlies of functieverlies? 

    7.5 Tellen hulpmiddelen mee? 

    7.6 Wat is het maximale uitkeringspercentage? 

    7.7 Binnen welke termijn bepalen wij het uitkeringspercentage? 

Artikel 8.  Welke beperking is er? 

 

Artikel 9.  Was u al ziek of invalide voor het ongeval? 

  9.1 Heeft uw ziekte of invaliditeit de gevolgen vergroot? 

    9.2 Is uw ziekte verergerd? 

    9.3 Is uw invaliditeit verergerd? 

Artikel 9.  Welke verplichtingen gelden voor u en begunstigden? 

    10.1 Informatieplicht van verzekeringnemer en begunstigden 

  10.2 Medewerking begunstigden 

  10.3 Verplichtingen van verzekerden 

  10.4 Verplichtingen van verzekeringnemer 

  10.5 Wat gebeurt er als u zich niet aan uw verplichtingen houdt? 

 

 

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing:  

- Voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;  

- Als aanvulling op en inachtneming van de Algemene voorwaarden particulier 2015 of de Privépakket voorwaarden  
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Artikel 1. Begripsomschrijving 

1.1. De maatschappij 

De verzekeraar  zoals op het polisblad is vermeld. 

1.2. Verzekeringnemer 

Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.  

1.3. Verzekerde  

Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld. 

Artikel 2. Verzekeringsgebied 

De verzekering is van kracht op Curaçao. 

Artikel 3. Omvang van de dekking 

Wat is verzekerd? 

3.1. Overlijden 

Wij keren een bedrag uit als u of één van uw inzittenden overlijdt als gevolg van een ongeval. Dit moet een rechtstreeks en uitsluitend 

gevolg van het ongeval zijn. De uitkering vindt plaats aan de begunstigde(n). Het maximaal verzekerde bedrag per verzekerde staat op 

het polisblad. Kreeg u al een uitkering omdat u blijvend invalide was geworden door datzelfde ongeval? Dan verrekenen wij dit met de 

uitkering bij overlijden. 

 

3.2. Blijvende invaliditeit 

Wij keren een bedrag uit als u of één van uw inzittenden aan een ongeval invaliditeit overhoudt. Dit moet een rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg van het ongeval zijn. Het bedrag dat wij uitkeren is een percentage van het verzekerde bedrag. Het verzekerde 

bedrag per verzekerde staat op het polisblad. De hoogte van uw uitkering bepalen wij aan de hand van de mate van blijvende 

invaliditeit. Hebben wij de hoogte van uw uitkering nog niet bepaald en overlijdt u door een andere oorzaak dan het ongeval? Dan 

bestaat er nog steeds recht op de uitkering voor blijvende invaliditeit. Wij bepalen de hoogte van de uitkering op grond van de 

verwachte mate van invaliditeit als u niet was overleden. 

 

3.3. Medische kosten 

Wij vergoeden medische kosten tot het verzekerde maximum wanneer u of of één van uw inzittenden voor de gevolgen van een 

ongeval geneeskundig moet worden behandeld. Onder deze kosten worden uitsluitend verstaan de kosten gemaakt voor consult en/of 

behandeling door artsen, verbandmiddelen, door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling en verpleging in een ziekenhuis, 

vervoer voor geneeskundige behandeling, aanschaffing voor prothesen, een invalidewagentje of een blindegeleidehond. Deze kosten 

worden vergoed voorzover het maken ervan door het ongeval noodzakelijk is. Er bestaat geen recht op vergoeding van kosten 

waarvoor, indien deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van enige andere verzekering. 

 

Artikel 4. Wie zijn verzekerd 

De verzekerden zijn de inzittenden van de auto. 

 

Artikel 5. Wie zijn de begunstigden? 

5.1. Bij overlijden 

Als u overlijdt door het ongeval, keren wij het bedrag uit aan uw partner. Heeft u geen partner? Dan keren wij het bedrag uit aan uw 

erfgenamen. 

 

5.2. Bij blijvende invaliditeit 

Als u blijvend invalide wordt door een ongeval, keren wij het bedrag aan u uit. Bent u overleden, voordat wij het bedrag aan u hebben 

betaald? Dan keren wij het bedrag uit aan uw partner. Heeft u geen partner? Dan keren wij het bedrag uit aan uw erfgenamen. 
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Artikel 6. Uitsluitingen 

U kunt geen beroep doen op de verzekering als: 

a.  u belangrijke wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven; 

b.  u of een begunstigde een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan; 

c.  het ongeval ontstaan is met uw toestemming; 

d.  het ongeval door of in verband met uw opzet is ontstaan; 

e.  het ongeval een gevolg was van een waagstuk, waarbij u uw lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht; 

f.  de auto gebruikt werd zonder toestemming van de verzekeringnemer; 

g.  met de auto werd meegedaan aan een snelheidswedstrijd, snelheidsproef of het rijden op een circuit; 

h.  met de auto werd meegedaan aan sliptesten, slipcursussen of rijvaardigheidstrainingen; 

i.  met de auto werd meegedaan aan regelmatigheids- en behendigheidsritten in het buitenland (of voor een deel in het buitenland); 

j.  de auto gebruikt werd voor verhuur of personenvervoer tegen betaling (daaronder valt niet privé vervoer tegen een   

  tegemoetkoming in de kosten); 

k.  de auto in gebruik was als taxi of lesauto of voor andere doeleinden die niet aan ons zijn opgegeven en/of niet door de wet zijn  

  toegestaan; 

l.  het ongeval is ontstaan terwijl de bestuurder de auto niet mag besturen (bijvoorbeeld omdat deze wettelijk voorgeschreven geldig   

  rijbewijs heeft, de rijbevoegdheid is ontzegd of het rijbewijs is ingetrokken); 

m.  het ongeval of de aanrijding is ontstaan omdat de bestuurder de auto niet veilig kan besturen of de auto niet mag besturen, omdat  

  hij alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt. Dit geldt ook als de bestuurder weigert mee te  

  werken aan een ademtest, urinetest of bloedproef; 

n.  het ongeval of de aanrijding mogelijk is geworden omdat een inzittende (die niet de bestuurder is) alcohol of een bedwelmend of  

  opwekkend middel gebruikt had; 

o.  het ontstaan van het ongeval verband houdt met het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke  

  middelen; 

p.  het ongeval mogelijk is geworden door: 

 - ziekte of gebrekkigheid; 

 - een abnormale lichamelijke of geestelijke toestand. 

q.  er sprake is van: 

 - ingewandsbreuk; 

 - spit (lumbago); 

 - uitstulping van een tussenwervel (hernia nuclei pulposi); 

 - krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans); 

 - spierverrekking. 

r.  u zich op het moment van het ongeval in de laadruimte bevond, terwijl met de auto aan het verkeer deelgenomen werd; 

s.  de auto in beslag genomen of gevorderd is; 

t.  het ongeval veroorzaakt is of verband houdt met atoomkernreacties of molest. 

 

6.1. Uitzonderingen 

In de volgende gevallen kunt u toch een beroep doen op de verzekering: 

a.  Omstandigheden waar u niets aan kunt doen. 

Kunt u aantonen dat de omstandigheden buiten uw weten of tegen uw wil gebeurden? En dat u redelijkerwijs niets te verwijten valt? 

Dan gelden de uitsluitingen in artikel 6 onder b tot en met p voor u niet. 

 

b.  Waagstuk  

De uitsluiting in artikel 6 onder e geldt niet als het waagstuk redelijkerwijs nodig was om: 

-  uw beroep juist uit te oefenen; 

- u zelf rechtmatig te verdedigen; 

- u zelf, anderen, dieren of zaken te redden 
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c.  Bedwelmende en opwekkende middelen. 

De uitsluiting in artikel 6 onder o geldt niet als een arts deze middelen heeft voorgeschreven en u zich aan de gebruikersaanwijzingen 

heeft gehouden. 

 

Artikel 7. Vaststelling van de uitkering  

7.1. Blijvende invaliditeit 

Het percentage blijvende invaliditeit bepaalt de hoogte van de uitkering. Uw uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag. 

Het uitkeringspercentage is gelijk aan het invaliditeitspercentage, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

De hoogte van het invaliditeitspercentage hangt af van: 

- het lichaamsdeel of orgaan dat bij het ongeval beschadigd is; 

- de staat van dat lichaamsdeel of orgaan: of het verloren gegaan is of onbruikbaar geworden; 

- de mate waarin het lichaamsdeel of orgaan verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden. 

 

Hieronder leest u wat het vaste percentage blijvende invaliditeit is bij volledig verlies of functieverlies van bepaalde organen of 

lichaamsdelen. 

 

Organen en lichaamsdelen Invaliditeitspercentage 

(= uitkeringspercentage) 

gezichtsvermogen van beide ogen 100% 

gezichtsvermogen van één oog 30% 

gezichtsvermogen van één oog als wij al hebben uitgekeerd voor het 

verlies van gezichtsvermogen aan het andere oog 

70% 

gehoor van beide oren 60% 

gehoor van één oor 25% 

gehoor van één oor als wij al hebben uitgekeerd 

voor gehele doofheid aan het andere oor 

35% 

een arm (inclusief onderarm, hand en vingers) 75% 

een onderarm (inclusief hand en vingers 70% 

een hand (inclusief vingers) 60% 

een duim* 25% 

een wijsvinger* 15% 

een middelvinger* 12% 

een ringvinger* 10% 

een pink* 10% 

een been (inclusief onderbeen, voet en tenen 70% 

een onderbeen (inclusief voet en tenen) 60% 

een voet (inclusief tenen) 50% 

een grote teen 5% 

een andere teen 3% 

de milt 5% 

de smaak en reuk samen 10% 

een nier 10% 

* Bij verlies of functieverlies van meer dan één vinger, krijgt u nooit meer uitgekeerd dan bij verlies of functieverlies van uw hele hand.  

 

7.2. Bij gedeeltelijk verlies of functieverlies* 

Gaat het om een gedeeltelijk verlies of functieverlies van de organen of lichaamsdelen in bovenstaande tabel? Dan verminderen wij de 

in dat artikel genoemde vaste percentages in evenredigheid met de mate van (functie)verlies. 
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7.3. Uitkeringspercentage in andere gevallen 

Gaat het om andere gevallen van blijvende invaliditeit dan genoemd in bovenstaande tabel? Dan is het percentage gelijk aan de mate 

van het verlies of functieverlies voor het hele lichaam. 

 

7.4. Hoe bepalen wij de mate van het verlies of functieverlies? 

Wij bepalen de mate van het (functie)verlies met behulp van medische gegevens. Als hiervoor medisch onderzoek nodig is, dan moet 

dit onderzoek op Curaçao plaatsvinden. De vaststelling van de mate van (functie)verlies zal plaatsvinden: 

- volgens objectieve maatstaven; 

-  zonder dat er rekening wordt gehouden met beroepsbezigheden; 

- overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’  

  van de American Medical Association (A.M.A.). 

 

7.5 Tellen hulpmiddelen mee? 

Bij de bepaling van de mate van het (functie)verlies, gaan wij uit van de situatie zonder uitwendige kunst- of hulpmiddelen, maar met 

eventueel geplaatste inwendige kunst- of hulpmiddelen. 

 

7.6 Wat is het maximale uitkeringspercentage? 

Het totaal van alle uitkeringspercentages voor een verzekerde is nooit meer dan 150%. Dit geldt voor één of meer ongevallen tijdens 

de looptijd van de verzekering. 

 

7.7. Binnen welke termijn bepalen wij het uitkeringspercentage? 

Wij bepalen het uitkeringspercentage zodra er een stabiele toestand is. Maar in ieder geval binnen twee jaar na de datum van het 

ongeval. Dit geldt niet als er tussen de verzekerde en ons iets anders wordt afgesproken. 

 

Artikel 8. Welke beperking is er? 

Als er meer personen waren dan zitplaatsen 

Zitten in de auto meer personen dan het aantal zitplaatsen dat op het polisblad staat? Dan verlagen wij het verzekerde bedrag per 

zitplaats naar evenredigheid. 

 

Artikel 9. Was u al ziek of invalide voor het ongeval? 

9.1. Heeft uw ziekte of invaliditeit de gevolgen vergroot? 

Zijn de gevolgen van het ongeval vergroot door de volgende omstandigheden: 

- ziekte of gebrekkigheid van de verzekerde; 

-  een abnormale lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de verzekerde. 

Dan gaan wij voor de bepaling van uw uitkering uit van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben als u helemaal gezond was 

geweest. Wij maken hierop alleen een uitzondering als deze omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval, waarvoor wij op grond 

van deze verzekering een uitkering hebben verstrekt of nog moeten verstrekken. 

 

9.2. Is uw ziekte verergerd? 

Is door het ongeval uw bestaande ziekelijke toestand erger geworden? Dan verlenen wij u hiervoor geen uitkering. De onder het 

vorige kopje vermelde uitzondering is hierop niet van invloed. 

 

9.3. Is uw invaliditeit verergerd? 

Was u al invalide voor het ongeval? Dan keren wij het verschil uit tussen de mate van blijvend (functie)verlies vóór en na het ongeval. 

De mate van blijvend (functie)verlies bepalen wij dan zoals aangegeven in artikel 7 van deze verzekering. 
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Artikel 10. Welke verplichtingen gelden voor u en begunstigden? 

10.1. Informatieplicht van verzekeringnemer en begunstigden 

Bij overlijden 

De verzekeringnemer of een begunstigde informeert ons direct als een verzekerde is overleden door een ongeval. 

 

Bij invaliditeit 

De verzekeringnemer informeert ons zo snel mogelijk over een ongeval, waaruit een recht op uitkering voor blijvende invaliditeit kan 

ontstaan. Dat doet de verzekeringnemer uiterlijk drie maanden na het ongeval. Meldt de verzekeringnemer het ongeval na drie 

maanden? Dan bestaat er alleen recht op uitkering als u kunt aantonen dat wij bij tijdige melding tot uitkering verplicht zouden zijn 

geweest. 

 

10.2. Medewerking begunstigden 

Overlijdt een verzekerde door een ongeval? Dan zijn de begunstigden verplicht om met ons mee te werken aan noodzakelijk 

onderzoek om de doodsoorzaak vast te stellen. 

 

10.3. Verplichtingen van verzekerden 

U bent verplicht om: 

- u direct medisch te laten behandelen als dat redelijkerwijs nodig is; 

- alles te doen om uw herstel te bevorderen; 

- de voorschriften van uw behandelend arts op te volgen; 

- u te laten onderzoeken op ons verzoek, door een arts die wij aanwijzen; 

- u voor onderzoek op ons verzoek te laten opnemen in een ziekenhuis of andere medische inrichting, die wij aanwijzen; 

- ons alle gegevens te (laten) geven die wij nodig hebben; 

- deskundigen die wij aanwijzen, alle gegevens te (laten) geven die zij nodig hebben; 

- geen feiten en omstandigheden te verzwijgen, die voor het bepalen van uw recht op uitkering van belang kunnen zijn; 

- ons op tijd te laten weten dat u naar het buitenland vertrekt. 

 

10.4. Verplichting van verzekeringnemer 

De verzekeringnemer moet zijn volle medewerking verlenen bij het nakomen van de verplichtingen die u vindt in artikel 10.3. 

 

10.5. Wat gebeurt er als u zich niet aan een verplichting houdt? 

Wij geven geen dekking als de verplichtingen die u hierboven vindt in artikel 10.3 & 10.4 niet worden of 

zijn nagekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.B. Op verzekeringsovereenkomsten, die worden gesloten door Inter-Assure Insurances is Curaçaos recht van toepassing.  


