Onderlingen Ongevallenverzekering in-/opzittenden
Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering in-/opzittenden?



Wat is een ongevallenverzekering in/opzittenden?
Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende
invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het maakt
hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.



Voor wie?



Invaliditeit

De bestuurder en de passagiers zijn verzekerd.

Extra informatie
Dit is een aanvullende verzekering. U kunt deze
verzekering bij een auto-, motor, oldtimer-, bromfietsen kampeerautoverzekering sluiten.



Overlijden
Overlijdt de bestuurder of een passagier door een
ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een
bedrag. Dit wordt vermeld op uw polis.

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide?
Dan keren we één keer maximaal een bedrag uit. De
hoogte van het bedrag kiest u zelf en hangt af van de
mate van invaliditeit.

Extra informatie
Blijvend invalide is als u een deel van uw lichaam,
orgaan of zintuig niet meer heeft. Of gedeeltelijk of
helemaal niet meer kunt gebruiken en als dat blijvend
is.



Wanneer keren wij uit?



Schade aan spullen



Wanneer keren wij niet uit?



Extra: speciaal kenmerk

U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt,
onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als u
zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is
wie aansprakelijk is.

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Bij fraude. En bij schade veroorzaakt door een
bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld
door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade
tijdens racen. Er mogen niet meer personen in de auto
zitten dan het aantal zitplaatsen.

Deze verzekering keert een vast bedrag uit als u of uw
passagiers blijvend invalide raken of overlijden. Het
maakt hierbij niet uit hoe veel schade u heeft. De
Schadeverzekering Inzittenden (SVI) vergoedt de
daadwerkelijke schade van u en uw passagiers. Deze
SVI kunt u ook bij ons afsluiten.



Schade aan de auto



Smartengeld



Let op



Afsluiten, wijzigen en stoppen

Schade aan uw auto is niet verzekerd.

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële
schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en
verdriet.

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25%
lager. Dit geldt ook als de bestuurder of passagier van
een motor of een bromfiets geen helm draagt.

De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan zo
snel mogelijk aan ons door. U kunt uw verzekering op
elk moment opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e
van de maand na uw opzegging.

Extra informatie
U kunt opzeggen per e-mail of brief.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.ovmsom.nl/mysite/modules/SFIL0100/568_oio.pdf) staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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