Voorwaarden Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden
oldtimers
Met de Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden verzekert u een uitkeringsbedrag voor overlijden
of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval met een oldtimer. Een oldtimer is een motorrijtuig
ouder dan 240 maanden. Dit is een sommenverzekering.

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door

In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:

degenen die zich bevinden op de zitplaatsen van de oldtimer, die volgens wettelijke
bepalingen en maatstaven is ingericht.

de bestuurder en passagier(s) die op-, in-, af- of uitstappen.

de bestuurder en passagier(s) die gedurende de rit langs de weg:
o aan de oldtimer een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, of
o de oldtimer vullen met brandstof, of
o de ruiten van de oldtimer schoonmaken.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’ en alle anderen ‘verzekerden’. Tenzij wij
een verzekerde specifiek willen noemen. We noemen N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij,
‘we’ of ‘wij’.
Met een oldtimer bedoelen wij elk motorrijtuig dat ouder is dan 240 maanden en waarop de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is. Bij de bepaling van de
ouderdom van de oldtimer rekenen wij vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke eerste
kentekenbewijs.
Wij verstaan onder een kentekenbewijs:

het papieren kentekenbewijs bestaande uit:
o Deel IA : Voertuigbewijs.
o Deel IB : Tenaamstellingsbewijs.
o Deel II : Overschrijvingsbewijs.

de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode.

tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode.
Verzekerde oldtimers
Verzekerd zijn de oldtimers die eigendom zijn van:

u, uw levenspartner of uw bedrijf.

wie ook als de oldtimer rijdt met uw handelaarkentekenplaten als:
o die kentekenplaten op een geldige en wettelijk voorgeschreven manier zijn bevestigd,
en
o de kentekenbewijzen op naam van uw bedrijf zijn afgegeven, en
o u per kentekenbewijs niet meer dan één paar handelaarkentekenplaten gebruikt.

wie ook als de oldtimer geen kentekenplicht heeft en de bestuurder in het bezit is van een
geldig verzekeringsbewijs, dat op uw naam staat.

uw klanten, in de tijd dat zij hun oldtimer aan u toevertrouwen in verband met uw verzekerde
hoedanigheid. Deze hoedanigheid staat op uw polisblad.
Niet verzekerde oldtimers
Niet verzekerd zijn:

autobussen, touringcars, brommobielen en bromfietsen.

oldtimers die u in huurkoop heeft verkocht.

oldtimers die eigendom zijn van een vestiging van uw bedrijf buiten Nederland.

oldtimers die doorgaans buiten Nederland zijn gestald of verblijven.

oldtimers die op de openbare weg gebruikt worden zonder handelaarkentekenplaat.

1.b

Welke oldtimers zijn verzekerd?

Met een oldtimer bedoelen wij elk motorrijtuig dat ouder is dan 240 maanden en waarop de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is. Bij de bepaling van de
ouderdom van de oldtimer rekenen wij vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijke eerste
kentekenbewijs.
Wij verstaan onder een kentekenbewijs:

het papieren kentekenbewijs bestaande uit:
o Deel IA : Voertuigbewijs.
o Deel IB : Tenaamstellingsbewijs.
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o Deel II : Overschrijvingsbewijs.
de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode.
tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode.

Verzekerde oldtimers
Verzekerd zijn de oldtimers die eigendom zijn van:

u, uw levenspartner of uw bedrijf.

wie ook als de oldtimer rijdt met uw handelaarskentekenplaten als:
o die kentekenplaten op een geldige en wettelijk voorgeschreven manier zijn bevestigd,
en
o de kentekenbewijzen op naam van uw bedrijf zijn afgegeven, en
o u per kentekenbewijs niet meer dan één paar handelaarkentekenplaten gebruikt.

wie ook als de oldtimer geen kentekenplicht heeft en de bestuurder in het bezit is van een
geldig verzekeringsbewijs, dat op uw naam staat.

uw klanten, in de tijd dat zij hun oldtimer aan u toevertrouwen in verband met uw verzekerde
hoedanigheid. Deze hoedanigheid staat op uw polisblad.
Niet verzekerde oldtimers
Niet verzekerd zijn:

autobussen, touringcars, brommobielen en bromfietsen.

oldtimers die u in huurkoop heeft verkocht.

oldtimers die eigendom zijn van een vestiging van uw bedrijf buiten Nederland.

oldtimers die doorgaans buiten Nederland zijn gestald of verblijven.

oldtimers die op de openbare weg gebruikt worden zonder handelaarskentekenplaat.

1.c

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Blijvende invaliditeit
De verzekerde is maximaal verzekerd voor het bedrag dat op uw polisblad staat.
Overlijden
De verzekerde is maximaal verzekerd voor het bedrag dat op uw polisblad staat.
Het kan zijn dat wij een uitkering hebben gedaan voor blijvende invaliditeit, maar dat de verzekerde
later toch overlijdt als gevolg van het ongeval. In dat geval verminderen wij de uitkering bij overlijden
met de uitkering die wij deden voor blijvende invaliditeit.

1.d

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De
oorzaak van de schade moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. Ook
op het moment dat u uw verzekerde activiteiten beëindigt, stopt de verzekering. In dat geval van
rechtswege.

1.e

Binnen welk gebied bent u verzekerd?

U bent verzekerd in Europa. Op de groene kaart kunt u lezen, in welke landen dit het geval is. In de
landen die op de groene kaart zijn doorgestreept, bent u niet verzekerd.

1.f
Bij welk gebruik is blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval
verzekerd?
Verzekerd gebruik van de oldtimer
Verzekerd zijn de oldtimers die op het moment van de gebeurtenis in gebruik zijn voor:

voor een particulier doel.

voor een bedrijfsmatig doel dat past binnen de hoedanigheid waarvoor u verzekerd bent, of
daarmee verband houdt. Deze hoedanigheid staat op het polisblad.
Niet verzekerd gebruik van de oldtimer
Niet verzekerd zijn oldtimers die op het moment van de gebeurtenis in gebruik zijn voor:

leasing en verhuur.

rijles of rijexamen.
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betaald vervoer van personen en/of zaken. Dit geldt niet voor vervoer tegen kostprijs of op
basis van wederkerigheid.
deelname aan of het oefenen voor (snelheids)wedstrijden of snelheidsproeven. Dit geldt dus
niet voor behendigheidsritten, oriëntatieritten, puzzelritten en vergelijkbare ritten op de
openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt.

1.g
Met welke bestuurder is blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval
verzekerd?
Verzekerde bestuurder
Een verkeersongeval is verzekerd als de oldtimer wordt bestuurd door u of een verzekerde.
Niet verzekerde bestuurder
Een verkeersongeval is niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis:

van u of iemand namens u geen toestemming heeft om de oldtimer te besturen of te
bedienen.

niet bevoegd was de oldtimer te besturen of te bedienen op grond van wet- en regelgeving.

de rijbevoegdheid is ontzegd door de rechter of een andere bevoegde instantie.

onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Zodanig dat hij niet meer in staat moet
worden geacht de oldtimer behoorlijk te besturen. Of dat hem op grond van de wet en
regelgeving de deelname aan het verkeer zou kunnen worden verboden. Of indien hij
geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander
onderzoek door overheidsbeambten die daarvoor bevoegd zijn.

de bestuurder niet in het bezit is van het rijbewijs dat geldt voor de betreffende oldtimer. Deze
uitsluiting geldt niet:
o als het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren omdat de wettelijke geldigheidsduur is
verstreken, tenzij de bestuurder 70 jaar of ouder is.
o als de bestuurder het rijexamen wel met succes heeft afgelegd, maar het rijbewijs nog
niet heeft ontvangen.
o als het besturen van de oldtimer plaatsvindt binnen de gebouwen en terreinen die u
gebruikt binnen uw verzekerde hoedanigheid. En op een weg die niet voor het
openbaar verkeer open staat. Voorwaarde is verder dat de bestuurder zestien jaar of
ouder is en u voor die bestuurder aansprakelijk bent volgens het Burgerlijk Wetboek.
De schade blijft voor u verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil
gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Waarvoor bent u verzekerd?

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval krijgt u een bedrag
uitgekeerd.
Het moet gaan om een ongeval dat verband houdt met de deelname aan het verkeer met de
verzekerde oldtimer. Met een ongeval bedoelen wij een plotseling van buitenaf inwerkend geweld. Dit
moet onvoorzien, onverwacht en ongewild zijn. Een overlijden, blijvende invaliditeit of de schade die
ontstaat door het ongeval moet een rechtstreeks en direct gevolg zijn van dit geweld. En het ongeval
moet medisch aantoonbaar leiden tot de blijvende invaliditeit of het overlijden.
Op voorwaarde dat alle hiervoor genoemde vereisten van toepassing zijn, bedoelen we met een
ongeval ook:

verbranding, bevriezing, blikseminslag, elektrische ontlading, verdrinking, verstikking en
zonnesteek.

het binnenkrijgen van ziektekiemen door een onvrijwillige val in het water of in een andere
vloeistof.

wondinfectie en bloedvergiftiging die het rechtstreeks gevolg is van een ongeval.

verergering of complicaties van letsel die het rechtstreeks gevolg is van de eerste hulp of de
medische behandeling na een ongeval.

acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van giftige stoffen, anders dan virussen of
bacteriële ziektekiemen. Let op: daarmee bedoelen we niet alcohol of verdovende,
opwekkende, slaap- en geneesmiddelen, waaronder soft- en harddrugs.
Een ongeval is niet het ontstaan of de verergering van een ingewandsbreuk (hernia) of een uitstulping
van de tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).
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Materiële schade
Bij een verkeersongeval bent u ook verzekerd voor schade aan of verlies van:

zaken die door u of een verzekerde aan het lichaam worden gedragen.

bagage, die zich op of in de oldtimer bevindt.
Diefstal of vermissing van deze zaken is niet verzekerd.
En u bent verzekerd voor gevolgschade als gevolg van het letsel of overlijden door een
verkeersongeval. Bijvoorbeeld huishoudelijk hulp of vervoer.
Voor deze schade aan zaken, bagage en de gevolgschade samen vergoeden wij tot maximaal € 450,per verzekerde persoon.

2.b

Wat is niet verzekerd?

Een ongeval is niet verzekerd als:

de passagiers niet op wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd.

dit is ontstaan in verband met het in beslag nemen van de oldtimer. Ook gedurende de tijd dat
de oldtimer in beslag genomen is of in de tijd dat deze op last van een overheid of instantie
wordt gebruikt.

2.c

Wat is beperkt verzekerd?

Te veel in- en/of opzittenden
Mocht blijken dat er bij een ongeval meer in- en/of opzittenden waren dan het aantal waarvoor de
oldtimer is ingericht, dan verminderen wij de uitkering per verzekerde passagier. De uitkering
vermenigvuldigen wij dan met de uitkomst van het aantal in- en/of opzittenden ouder dan achttien
jaar gedeeld door het aantal zitplaatsen. Daarbij rekenen we voor drie personen jonger dan achttien
jaar, twee personen van achttien jaar of ouder.
Bestaande aandoeningen
Het kan zijn dat u of verzekerde voor het ongeval bekend was met een aandoening, ziekte of gebrek.
In dat geval keren we hetzelfde uit als we zouden uitkeren als een geheel valide en gezond persoon
het ongeval zou zijn overkomen. Is er voor het ongeval al een gedeeltelijk (functie)verlies van een
orgaan of lichaamsdeel aanwezig? Dan verminderen wij de uitkering met een evenredig deel.
Bijvoorbeeld een bestaande longfunctie van 60% die na een ongeval 30% is. Bij een gezond persoon
met een longfunctie van 100%, zou dit een vermindering van 70% zijn. In dit voorbeeld is dit 50%.

3

Hoe bepalen wij de schadevergoeding?

3.a

Hoe bepalen wij de uitkering of schadevergoeding?

Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast
Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast zodra er sprake is van een blijvende medische
eindtoestand. Maar uiterlijk vierentwintig maanden na het ongeval, tenzij de verzekerde ons vraagt om
met de vaststelling te wachten tot een blijvende toestand is ingetreden.
De uitkering voor blijvende invaliditeit hangt af van de mate van blijvende invaliditeit. Het percentage
waarvoor u of de verzekerde invalide is, vermenigvuldigen wij met het verzekerde bedrag.
Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit houden wij geen rekening met het beroep of
de bezigheden van u of de verzekerde.
In de onderstaande tabel staat welke percentages van blijvende invaliditeit wij gebruiken.
In niet in de tabel vermelde gevallen van functieverlies stellen wij de uitkering vast op basis van de
mate van blijvende invaliditeit voor het gehele lichaam. De mate van functieverlies stellen wij dan vast
volgens de meest recente normen van de American Medical Association (A.M.A.) en de meest recente
richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging.
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Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit
Volledig verloren gaan van de geïntegreerde complexe hogere hersenfuncties door
traumatische beschadiging van de hersenen.

100%

Algehele ongeneeslijke verlamming

100%

Geheel verlies of functieverlies van:
De arm tot in het schoudergewricht

75%

De arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht

65%

De hand tot in het polsgewricht of de arm tussen pols – en ellebooggewricht

60%

Het been tot in het heupgewricht

70%

Het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht

60%

De voet tot in het enkelgewricht of het been tussen enkel- en kniegewricht

50%

De grote teen

10%

Iedere andere teen

5%

De duim

25%

De wijsvinger

15%

De middelvinger

12%

De ringvinger of de pink

10%

Bij samengesteld vinger- of handletsel keren wij nooit meer uit dan 60% van het verzekerd bedrag.
Geheel verlies van:
Het gezichtsvermogen van beide ogen

100%

Het gezichtsvermogen van één oog

30%

Het gehoor van beide oren

50%

Het gehoor van één oor

20%

Gedeeltelijk verlies:
Bij een gedeeltelijk (functie)verlies vermenigvuldigen wij dat percentage (functie)verlies met het
percentage dat in de rechter kolom staat. Bijvoorbeeld 40% functieverlies van de duim
vermenigvuldigd met de 25% uit de rechter kolom. De uitkomst vermenigvuldigen wij met het
verzekerde bedrag.
Het recht op een uitkering na een ongeval beoordelen wij aan de hand van de informatie van
medische en andere deskundigen die wij aanwijzen.
Het kan zijn dat u of de verzekerde overlijdt voordat wij de mate van invaliditeit hebben vastgesteld. In
dat geval ontvangt u of de verzekerde geen uitkering voor blijvende invaliditeit, maar volgt een
uitkering voor overlijden. Dit geldt niet als het overlijden geen rechtstreeks en direct gevolg is van het
ongeval. Dan stellen wij de mate van invaliditeit vast op basis van de laatst bij ons bekende gegevens.
De hoogte van de uitkering is in dit geval even hoog als dat de uitkering zou zijn als u of de verzekerde
niet was overleden.
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Wij stellen de uitkering bij overlijden vast
De uitkering voor overlijden stellen wij vast nadat wij het onderzoek naar het ongeval, de doodsoorzaak
en het verband tussen beide hebben afgesloten.

3.b

Wij geven een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit

U of de verzekerde krijgt bij blijvende invaliditeit de uitkering. Bij overlijden van u of de verzekerde gaat
de uitkering naar de erfgenamen. De personen die bij overlijden de uitkering kunnen krijgen, noemen
wij de begunstigde. De eerste begunstigde is de wettige echtgeno(o)t(e) van u of de verzekerde.
Het kan zijn dat er na het overlijden niemand begunstigde is voor de uitkering. In dat geval vervalt het
recht op uitkering. Nooit zal de uitkering vervallen aan de Staat. En ook nooit stellen wij de uitkering
beschikbaar om de schulden van de verzekerde te betalen.
Wij stellen vast op welk bedrag u, de verzekerde of de begunstigde recht heeft. Daarna betalen wij zo
snel mogelijk de uitkering en/of de schadevergoeding. En de eventuele kosten en andere
vergoedingen.

3.c

Wanneer betalen wij wettelijke rente?

Wij verhogen de uitkering voor blijvende invaliditeit met wettelijke rente als:

u of de verzekerde recht heeft op een uitkering, en

u of de verzekerde alle verplichtingen is nagekomen en dat blijft doen, en

wij de uitkering nog niet hebben vastgesteld drie maanden nadat het ongeval bij ons is
gemeld.
Wij verhogen de uitkering met de wettelijke rente vanaf drie maanden nadat het ongeval bij ons is
gemeld. Tot het moment waarop wij de uitkering hebben vastgesteld. Wij vergoeden de wettelijke
rente over het bedrag dat wij uitkeren.

3.d

Voor de vaststelling van de uitkering geldt een aantal regels

De verplichtingen van u en verzekerde
U of verzekerde is verplicht om bij een ongeval:

ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk binnen 14 dagen.

alle gegevens die wij vragen aan ons te geven.

zich direct geneeskundig te laten behandelen en alles te doen voor een spoedige genezing.

zich te laten onderzoeken door een arts die wij aanwijzen, als wij dat vragen. De kosten
daarvoor vergoeden wij.

als wij daarom vragen, zich te laten opnemen in een ziekenhuis of andere medische inrichting
die wij aanwijzen. De kosten van die opname komen voor onze rekening.

ons direct te informeren over uw of zijn geheel of gedeeltelijk herstel.

geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor de vaststelling van de
uitkering of vergoedingen.

ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.
De verplichtingen van een erfgenaam
De erfgenamen van u of de verzekerde zijn verplicht om bij een ongeval:

ons direct te informeren als u of de verzekerde in direct levensgevaar is.

ons zo spoedig mogelijk maar in ieder geval 48 uur voor de begrafenis of de crematie te
melden dat de verzekerde is overleden.

hun toestemming en medewerking te geven voor alle acties die wij nodig vinden om de
doodsoorzaak vast te stellen.

alle gegevens die wij vragen aan ons te geven.

geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor de vaststelling van de
uitkering.

ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden.
Let op: u, de verzekerde of de erfgenamen moeten de verplichtingen nakomen. Als een verplichting
niet is nagekomen, vervalt het recht op een uitkering.
Bent u zoals hierboven staat, verplicht ons te informeren? En doen u, verzekerde of de erfgenamen dat
later dan 5 jaar na het ongeval? Dan hebben u, de verzekerde of de erfgenamen geen recht op een
uitkering.
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3.e

Wij vergoeden de reparatiekosten bij zaakschade

Bij zaakschade vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal het verschil tussen de dagwaarde
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade en de waarde van de restanten. Zijn de reparatiekosten
hoger of is reparatie niet mogelijk, dan vergoeden wij dat verschil.
Met dagwaarde bedoelen wij het bedrag dat nodig is om de zaak te vervangen door een
vergelijkbare zaak van dezelfde soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. Dit bedrag wordt
vastgesteld door een deskundige die wij benoemen.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op het polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan het polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

4.b

Hoe bepalen wij de premie?

Wij stellen de eerste jaarpremie vast op basis van de gegevens die wij van u ontvangen voordat uw
verzekering begint. Daarna bepalen wij elk jaar opnieuw de premie voor het volgende verzekeringsjaar.
Dit doen wij op basis van de opgave van de te verzekeren handelaarskentekenplaten in de periode
van 1 november tot en met 31 oktober van het voorafgaande jaar . En op basis van de gegevens die
wij u vragen. U bent verplicht om de gegevens die wij vragen binnen drie maanden aan ons te geven.
Met deze gegevens stellen wij elk jaar uw premie vast voor het nieuwe verzekeringsjaar. Een
verzekeringsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Uw premie kan dus elk jaar hoger of lager worden, afhankelijk van de gegevens die u ons geeft. Als de
premie om deze reden hoger wordt, geeft u dat geen recht om de verzekering op te zeggen.
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