Voorwaarden Rubriek Ongevallenverzekering voor
Opzittenden Motor (2500/2090-C)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn naast de algemene rubrieksvoorwaarden motorverzekering tevens de algemene voorwaarden
van het verzekeringspakket van toepassing.
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien op het polisblad is
vermeld dat deze rubriek verzekerd is.
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Artikel 1
Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt verstaan onder:
A Verzekerde
1.
de verzekeringsnemer
2.
de bestuurder en passagiers van het motorrijwiel mits zij
daar van met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik maken.
B Motorrijwiel
Het op het polisblad omschreven motorrijwiel in standaarduitrusting met zijn onderdelen en accessoires en de eventuele
zijspan.
C Ongeval
Een plotselinge, van buiten komende, onvrijwillige geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, die rechtstreeks en
zonder medewerking van andere oorzaken een geneeskundig
vast te stellen letsel ten gevolge heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, blikseminslag en een andere elektrische ontlading;
2. het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of
vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel wordt
toegebracht;
3. acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen,
tenzij op medisch voorschrift gebruikt in verband met het
ongeval;
4. besmetting ten gevolge van een onvrijwillige val in enige
vaste of vloeibare stof;
5. wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten ontstaan
door het binnendringen van ziekteverwekkers ten gevolge
van een door het ongeval ontstaan letsel;
6. zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals door instorting, natuurramp, watersnood, schipbreuk, insneeuwing,
invriezing en aardbeving;
7. verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van
spieren, banden en pezen als gevolg van een eigen plotselinge krachtsinspanning;
8. complicaties en verergeringen als gevolg van verleende
eerste hulp bij een ongeval of van (para)medische behandeling van door een ongeval veroorzaakt letsel;
D Blijvende invaliditeit
Het rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of functieverlies van
enig deel, orgaan of zintuig van het lichaam van verzekerde,
als gevolg van het door een ongeval veroorzaakte letsel;
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Artikel 2
Omvang van de dekking
A

De dekking is van kracht ter zake van elk ongeval een verzekerde overkomen tijdens en ten gevolge van:
1. het verblijf op het motorrijwiel en het op- en afstappen;
2. het in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijwiel
verrichten van die handelingen die rechtstreeks verband
houden met het vlot en veilig doen verlopen van de reis;
3. het verlenen van hulp aan slachtoffers van een ongeval.
B In geval van overlijden dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken als gevolg van het door een
ongeval veroorzaakte letsel is ontstaan, keert Cascade het
voor overlijden volgens deze rubriek op het polisblad
vermelde verzekerde bedrag uit. Op deze uitkering worden
in mindering gebracht de bedragen die ter zake van
hetzelfde ongeval krachtens deze verzekering zijn
uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit. Indien de
laatstgenoemde uitkering hoger is dan het voor overlijden
verzekerde bedrag blijft het recht op het meerdere bestaan.
C In geval van blijvende invaliditeit keert Cascade een percentage
van het daarvoor verzekerde bedrag uit, dat gelijk is aan de
mate van de blijvende invaliditeit, met dien verstande dat:
1. bij geheel verlies of geheel functieverlies van de navolgende lichaamsdelen, vermogens en organen deze percentages als volgt luiden:
75%
- een arm tot in het schoudergewricht		
- een arm tot in of boven het ellebooggewricht 70%
- een hand tot in het polsgewricht of
een arm tussen pols- en ellebooggewricht
60%
- een been tot in het heupgewricht		
75%
- een been tot in of boven het kniegewricht
60%
- een voet tot in het enkelgewricht of een
been tussen enkel- en kniegewricht		
50%
- een duim				
25%
- een wijsvinger 				
15%
12,5%
- een middelvinger				
10%
- een ringvinger of pink			
- een grote teen				
10%
- een andere teen				
5%
35%
- het gezichtsvermogen van één oog		
- het gezichtsvermogen van het andere
oog indien reeds krachtens deze
verzekering uitkering werd verleend
wegens verlies van het gezichtsvermogen
- van het andere oog			
65%
- het gehoorvermogen van één oor		
25%
het gehoorvermogen van het andere oor
indien reeds krachtens deze verzekering
uitkering werd verleend wegens verlies van
- het gehoorvermogen van het andere oor
35%
- een long				
30%
- een nier					
20%
- een milt					
10%
- reuk- en smaakvermogen			
10%
- algehele ongeneeslijke verlamming		
100%
- algehele ongeneeslijke geestesstoornis
100%
2. bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies een
evenredig deel van het desbetreffende onder 1.
vermelde percentage zal gelden;
3. bij verlies van verscheidene vingers van één hand geen
hogere invaliditeitsgraad kan worden vastgesteld dan de
invaliditeitsgraad bij verlies van de gehele hand;
4. geen rekening wordt gehouden met het beroep van verzekerde;
5. voor een verzekerde die ten tijde van het ongeval ouder
is dan 64 jaar geen recht op uitkering bestaat in geval van
overlijden of blijvende invaliditeit. Wel wordt een uitkering
verleend voor de kosten van geneeskundige behandeling
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tot ten hoogste € 500,-.
6. Voor een verzekerde die ten tijde van het ongeval jonger
is dan 16 jaar geen recht op uitkering bestaat in geval
van overlijden, doch wordt uitkering verleend voor de
begrafenis-of crematiekosten tot ten hoogste € 1.250,-.
D De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op het
moment dat er redelijkerwijs noch verbetering noch verslechtering zal optreden in de toestand van verzekerde, doch uiterlijk
twee jaar na het ongeval. Mocht de verzekerde als gevolg van
het ongeval overlijden voordat de mate van blijvende
invaliditeit is vastgesteld, dan is Cascade geen uitkering ter
zake van blijvende invaliditeit verschuldigd. Indien
verzekerde echter later dan één jaar na het ongeval overlijdt
door een andere oorzaak dan het ongeval wordt de mate
van blijvende invaliditeit vastgesteld op een percentage dat
zou zijn vastgesteld wanneer de verzekerde niet zou zijn
overleden.
E Indien één jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit
nog niet kan worden vastgesteld, vergoedt Cascade de
wettelijke rente over het uiteindelijk wegens blijvende
invaliditeit uit te keren bedrag. Deze rente wordt berekend
vanaf de 366e dag na het ongeval tot de dag waarop de
uitkering wegens blijvende invaliditeit geschiedt. De
rentevergoeding wordt tegelijkertijd met het ter zake van
blijvende invaliditeit verschuldigde bedrag uitgekeerd.
F Ter zake van één of meer ongevallen kan geen hogere blijvende
invaliditeit worden vastgesteld dan 100%.

Artikel 3
Aanvullende uitsluitingen en beperkingen

Naast de uitsluitingen genoemd in art. 4 van de Algemene voorwaarden motorverzekering en art. 3 van de Algemene voorwaarden
van het verzekeringspakket is tevens:
A geen recht op uitkering en/of vergoeding indien een ongeval
is ontstaan:
1. door opzet, goedvinden of door grove schuld van de verzekerde of een begunstigde;
2. bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een
misdrijf of een poging daartoe;
3. tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen
van leven of lichaam anders dan tot rechtmatige (zelf)verdediging of tot redding van personen of zaken;
4. terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend
middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat
te zijn het motorrijwiel naar behoren te besturen of hem dit
volgens de wet verboden was;
5. terwijl de bestuurder het motorrijwiel bestuurde na zodanig
gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte
van zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram
alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van
zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220 microgram
alcohol per liter uitgeademde lucht;
6. terwijl de bestuurder bij verdenking dat hij gehandeld heeft
in strijd met art. 8 van de Wegenverkeerswet geweigerd
heeft zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek of een
ander onderzoek ter vaststelling van het in art. 8 van de
Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik.
7. door of mede door enige ziekte, kwaal of gebrek dan wel
indien verzekerde ten tijde van het ongeval in zijn geestvermogens was gestoord, tenzij een dergelijke omstandigheid
een gevolg is van een door deze verzekering gedekt
ongeval waarvoor Cascade een uitkering verschuldigd
was of is. Indien daardoor uitsluitend de gevolgen van
een ongeval zijn vergroot, bevorderd of verergerd, wordt
bij de vaststelling van de mate van invaliditeit uitsluitend
rekening gehouden met de gevolgen die ook zouden
hebben plaatsgevonden zonder deze omstandigheden.
B Wanneer bij een ongeval blijkt dat het aantal in- of opzittenden groter blijkt te zijn dan volgens het polisblad is vermeld,
worden de verzekerde bedragen per verzekerde evenredig
verminderd.
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Artikel 4
Begunstiging
A

Als begunstigden worden aangemerkt:
1. Voor de uitkering krachtens de dekking voor overlijden,
respectievelijk:
a. de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, de geregistreerde
partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft. De verzekerde wordt geacht duurzaam samen te
leven indien dit is vastgelegd in een samenlevingscontract of, bij het ontbreken hiervan, indien de samenleving
met een persoon op het moment van overlijden minimaal
vijf jaar onafgebroken heeft geduurd en zij gedurende
die periode op een gemeenschappelijk adres waren
ingeschreven in het bevolkingsregister;
b. de kinderen van de verzekerde;
c. de ouders van de verzekerde;
d. de wettelijke erfgenamen van de verzekerde, met uitzondering van de Staat.
2. later genoemde begunstigden komen eerst in aanmerking,
indien alle eerder genoemde begunstigden ontbreken,
overleden zijn of de uitkering hebben geweigerd;
3. indien alle genoemde begunstigden ontbreken vindt er geen
uitkering plaats.
B Voor de uitkering krachtens de dekking voor blijvende invaliditeit:
de verzekerde zelf.

Artikel 5
Verplichtingen na een ongeval
A

Verzekeringsnemer, verzekerde of begunstigde is verplicht
Cascade zo spoedig mogelijk mededeling te doen van een
ongeval, doch:
1. in geval van overlijden van verzekerde(n) in ieder geval 48
uur voor de begrafenis of crematie;
2. in geval van blijvende invaliditeit van verzekerde(n) binnen
drie maanden na het ongeval. Indien de aangifte later geschiedt, bestaat alleen recht op uitkering indien de
belangen van Cascade niet zijn geschaad en kan worden
aangetoond dat de invaliditeit uitsluitend het gevolg is
van het ongeval. Ieder recht op uitkering vervalt evenwel,
indien de aangifte later geschiedt dan drie jaar na het
plaatsvinden van het ongeval;
3. in geval van geneeskundige kosten binnen 14 dagen na het
ongeval.
B Verzekerde is bovendien verplicht:
1. zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien
dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen
om een spoedig herstel te bevorderen onder meer door de
voorschriften van de behandelende arts op te volgen;
2. zich door een door Cascade op haar kosten toegewezen
arts te laten onderzoeken.
C Verzekeringsnemer of begunstigde is bovendien verplicht zijn
toestemming of medewerking te verlenen tot alle
maatregelen, die Cascade nodig oordeelt ter vaststelling van
de invaliditeit en/of de doodsoorzaak.
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