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Onderneming:

HK Assuradeuren BV, schadeverzekeraar, vergunning: 12003296 (NLD)

Product:

Ongevallen opzittendenverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van u of de opzittende door een verkeersongeval met uw motor of
bromfiets. Dit is een aanvullende verzekering bij uw motor- of bromfietsverzekering.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert uit bij een
(verkeers)ongeval aan de bestuurder en passagier.
Wij vergoeden schade als u op de motor zit, op- of
afstapt, onderweg de motor repareert of iemand
helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk
is wie aansprakelijk is.

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of als de
bestuurder rijdt zonder (geldig) rijbewijs. En bij
misbruik door de bestuurder van alcohol en/of drugs.
En tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. U bent
ook niet verzekerd als de zitplaats niet voldoet aan
de wettelijke eisen.

Extra informatie

Extra informatie

Het verzekerde motorrijtuig kan zijn een motorfiets,
scooter, bromfiets, snorfiets of een fiets met een
hulpmotor met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van ten hoogste 25 km per uur.

Heeft u hierdoor schade aan een ander veroorzaakt?
Dan vergoeden wij de schade wel aan de
benadeelde partij. Maar wij hebben het recht de
schade op u te verhalen. In dat geval moet u de
schade aan ons terugbetalen.

Overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde door een
ongeval keren wij het in het polisblad vermelde
bedrag uit aan de begunstigde.
Invaliditeit
Raakt de bestuurder of een passagier blijvend
invalide? Dan krijgt hij/zij een bedrag uitgekeerd
afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een
eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van
invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het
ongeval? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente.
Extra informatie
De wettelijke rente wordt berekend vanaf de 13e
maand na het ongeval. De rente zal gelijktijdig met
de uitkering worden voldaan.

Kledingschade
Kledingschade is meeverzekerd tot een maximum
van € 1.000,00 per ongeval.
Extra informatie
Als bij het ongeval schade aan kleding van meerdere
verzekerden ontstaat die het bedrag van € 1.000,00
te boven gaat dan zal de schade in verhouding
worden vergoed.

Schade aan de auto
Schade aan de motor/bromfiets is niet verzekerd.
Daarvoor moet u een cascodekking voor de
motor/brommer afsluiten.
Schade aan spullen
Niet verzekerd.
Smartengeld
Wij vergoeden geen smartegeld bij letselschade.
Extra informatie
Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor
de geleden pijn en verminderde levensvreugde,
zoals die in vergelijkbare gevallen door de rechter
wordt toegewezen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u 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.
U bent ook niet verzekerd als het verkeersongeval
het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.
Extra informatie
Onder molest verstaan we: gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Geen helm op? Dan is de uitkering 25% lager.
Maximale vergoeding
Verzekerde bedragen zoals genoemd op de polis.
Meer opzittenden dan toegestaan
Is het aantal opzittenden groter dan wettelijk is
toegestaan? Dan verlagen wij de uitkering bij
blijvende invaliditeit of overlijden volgens de
verhouding: toegestaan aantal inzittenden/werkelijk
aantal inzittenden.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt een verkeersongeval in alle landen (die niet zijn doorgekruist) zoals vermeld op de Groene kaart welke is
afgegeven bij uw motorrijtuigverzekering waarop deze ongevallen voor opzittendenverzekering van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.
Extra informatie
Overlijdt u door het verkeersongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de begunstigde.

Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling vindt plaats door
middel van automatische incasso en voor de overige betaaltermijnen kunt u ook kiezen om het zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt onder andere in de volgende gevallen: een
verzekerde zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft, opzegging door u of ons. Ook wanneer de premie niet op tijd betaald
wordt, bestaat de mogelijkheid dat de dekking door ons wordt beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kunt u schriftelijk doen,
via de mail of via de 24/7 berichtenservice op onze website.
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