Bijzondere Voorwaarden
Personenautoverzekering Tesla
Ongevallen Inzittenden

1. Voorwaarden
Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla – Ongevallen Inzittenden
zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla Autoverzekering alsmede met de op
het polisblad genoemde specifieke voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde clausules.
2. Wie is er verzekerd?
Verzekerd zijn de bestuurder en de passagiers van de verzekerde auto.
3. Waar bent u verzekerd?
U bent alleen verzekerd indien de schade is ontstaan op de openbare weg in één van de landen die op uw
Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staat. U bent niet verzekerd in de landen
die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.
4. Waar bent u voor verzekerd en wat vergoeden wij?
4.1 Verkeersongeval als inzittende van de auto
U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval als inzittende van de
auto. Het verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de looptijd van uw verzekering.
4.2 Verkeersongeval in de nabijheid van de auto
U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden door een verkeersongeval dat u overkomt vlakbij
de auto:
- terwijl u instapt of uitstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent;
- terwijl u een noodreparatie aan de auto uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.
Het verkeersongeval moet plaatsvinden tijdens de looptijd van uw verzekering.
4.3 Tijdelijke leenauto van de garage
Deze verzekering geldt ook voor een auto die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen auto een
onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt.
Op het moment dat uw verzekering eindigt, eindigt ook de ongevallenverzekering voor inzittenden van de
leenauto.
4.4 Begripsuitbreiding
Verkeersongeval:
een gebeurtenis:
- waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf. Het letsel moet objectief kunnen
worden vastgesteld door een arts;
- die wordt veroorzaakt door een aanrijding, blikseminslag, een botsing, brand, slippen of in het
water raken van de verzekerde auto:

Onder een verkeersongeval verstaan wij ook de volgende gevolgen van die gebeurtenis:
-

u krijgt ongewild een stof of voorwerp binnen waardoor u inwendig letsel of een vergiftiging
oploopt. Allergenen of ziektekiemen horen niet bij de stoffen die we bedoelen;
u raakt besmet of vergiftigd door een onvrijwillige val in water of een andere vaste of vloeibare
stof;
u loopt letsel op door bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek,
hitteberoerte, blikseminslag, elektrische ontladingen of bijtende stoffen;
u loopt letsel op door bijvoorbeeld verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand omdat u
geïsoleerd raakt;
u scheurt spieren of bindweefsel, of u loopt een verstuiking of een plotselinge ontwrichting op;
u krijgt complicaties of uw letsel verergert door de eerste hulp die u krijgt na het ongeval, of door
een noodzakelijke behandeling die u na het ongeval krijgt (op voorschrift) van een bevoegde arts;
u krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door letsel dat u oploopt tijdens het ongeval;
u raakt, tijdens een behandeling die u vanwege het ongeval krijgt, besmet met HIV door een
bloedtransfusie of een injectie met een besmette naald. Die behandeling is voorgeschreven en
uitgevoerd door een bevoegde arts of verpleegkundige. Deze gebeurtenis vindt plaats in een door
de bevoegde instanties erkend ziekenhuis.

5. Wat krijgt u uitgekeerd?
5.1 Blijvende invaliditeit
Raakt u door een ongeval blijvend invalide? En komt dat direct en alleen door dit ongeval? Dan krijgt u
een uitkering voor blijvende invaliditeit.
5.2 Tweede ongeval binnen 24 uur
Krijgt u binnen 24 uur meer dan 1 ongeval? Dan krijgt u totaal maximaal 1x het verzekerde bedrag voor
blijvende invaliditeit dat op uw polisblad staat.
5.3 De hoogte van uw uitkering
Hoeveel u uitgekeerd krijgt, hangt af van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat op uw
polisblad staat. En van welk letsel u heeft.

In het volgende overzicht ziet u hoeveel wij uitkeren bij welk soort letsel. Bij de vermelde percentages
gaan wij ervan uit dat u organen of lichaamsdelen helemaal verliest, of dat u ze niet meer kunt gebruiken.
Welk letsel heeft u?

Ongeneeslijke totale krankzinnigheid, of ongeneeslijke totale psychische storing
door hersenletsel.
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan beide ogen.
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog.
Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog als u eerder van ons een
uitkering hebt gekregen voor verlies van het totale gezichtsvermogen van uw
andere oog.
Verlies van het totale gehoor aan beide oren.
Verlies van het totale gehoor aan één oor.
Verlies van het totale gehoor aan één oor als u eerder van ons een uitkering heeft
gekregen voor verlies van het totale gehoor aan uw andere oor.
Verlies van het totale spraakvermogen.
Verlies van de reuk of de smaak.
Verlies van een long.
Verlies van de milt.
Verlies van een arm tot in het schoudergewricht.
Verlies van een arm tot in of boven het ellebooggewricht.
Verlies van een hand of arm beneden het ellebooggewricht.
Verlies van een duim.
Verlies van een wijsvinger.
Verlies van een middelvinger.
Verlies van een ringvinger of een pink.
Verlies van alle vingers van een hand.
Verlies van een been tot in het heupgewricht.
Verlies van een been tot in of boven het kniegewricht.
Verlies van een voet of been beneden het kniegewricht.
Verlies van een grote teen.
Verlies van een van uw andere tenen.
Verlies van uw totale natuurlijke gebit.
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5.4 Overig verlies
Verliest u een orgaan of lichaamsdeel of het gebruiksvermogen ervan gedeeltelijk? Dan krijgt u een deel
van het percentage uitgekeerd. We houden daarbij de verhouding aan van het gedeeltelijke verlies tot het
totale verlies.
5.5 Beoordeling overig letsel
Raakt u blijvend invalide door een ongeval, maar staat uw letsel niet in het overzicht? Dan beoordelen wij
hoe invalide u bent en welke uitkering u krijgt.

5.6 U bent reeds invalide
Bent u al invalide? En verergert dat door een ongeval? Dan kijken we naar hoe invalide u was vóór het
ongeval en hoe invalide u bent ná het ongeval. We gaan uit van de uitkering die u zou krijgen ná het
ongeval. En trekken daarvan een bedrag af voor uw invaliditeit van vóór het ongeval.
5.7 Verlies van een deel van het natuurlijke gebit
Verliest u een deel van uw blijvende natuurlijke gebit? En kunt u dus sommige tanden of kiezen nog wel
gebruiken? Dan krijgt u een deel van het percentage uitgekeerd. Bij de berekening van uw uitkering gaan
we er dan vanuit dat u 32 tanden en kiezen van uzelf had.
5.8 Besmetting HIV
Raakt u besmet met HIV? Door een bloedtransfusie of door een injectie met een besmette naald? En
tijdens een behandeling vanwege het ongeval die wordt voorgeschreven en uitgevoerd door een bevoegde
arts of verpleegkundige? En gebeurt dat bovendien in een door de bevoegde instanties erkend
ziekenhuis? Dan krijgt u eenmalig een uitkering van € 5.000.
5.9 Wettelijke rente
5.9.1 Als we binnen 12 maanden na het ongeval nog niet hebben vastgesteld hoe invalide u bent, dan
vergoeden wij u ook de wettelijke rente. Dit doen we vanaf de 366ste dag na het ongeval.
5.9.2 Meldt u het ongeval pas na 90 dagen aan ons, dan vergoeden wij de wettelijke rente vanaf de 366ste
dag na uw melding.
5.10 Overlijden
Als u overlijdt door een ongeval keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden dat op uw polisblad
vermeld staat uit.
5.11 Een lagere uitkering
5.11.1 Meer inzittende dan wettelijk toegestaan
Is op het moment van de gebeurtenis het aantal inzittenden groter dan het aantal inzittenden dat in de
auto wettelijk is toegestaan? Dan verlagen wij de uitkering volgens de verhouding: toegestaan aantal
inzittenden/werkelijk aantal inzittenden.
5.11.2 Leeftijdsbepaling
Bent u op het moment van de gebeurtenis ouder dan 69 jaar of jonger dan 16 jaar? Dan verlagen wij de
uitkering voor overlijden met 50%.
Bent u op het moment van de gebeurtenis ouder dan 69 jaar? Dan verlagen wij de uitkering voor blijvende
invaliditeit met 50%.

5.12 Schade door terrorisme
Schade door terrorisme vergoeden we volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)’. Daarin staat dat we
schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De volledige
tekst van dit Clausuleblad hebben wij opgenomen in de Algemene Voorwaarden of vindt u op
www.terrorismeverzekerd.nl.
6. Hoe behandelen wij uw schade?
6.1 Vaststelling van de invaliditeit
6.1.1 De richtlijnen
Om vast te stellen hoe invalide u bent, gebruiken we de richtlijnen van de American Medical Association
(AMA-guide). Aangevuld met die van de Nederlandse specialistenvereniging. We houden hierbij geen
rekening met wat de invaliditeit betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige) bezigheden.
6.1.2 Moment van vaststelling
Wij stellen pas vast hoe invalide u bent als u niet verder kunt genezen. Dus op het moment dat uw
toestand niet meer verandert. Als dit binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog niet het
geval is, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.
6.1.3 Overlijden voor het vaststellingsmoment
Stel dat u overlijdt voordat wij hebben vastgesteld hoe invalide u bent, en dat uw overlijden niets te maken
heeft met het ongeval. Dan gebruiken we de laatste informatie die wij over uw invaliditeit hebben om uit
te rekenen hoe hoog de uitkering is die uw erfgenamen krijgen of die de begunstigde krijgt.
6.2 Uitbetaling bij overlijden
6.2.1 Uitkering aan de erfgenamen
Als u door het ongeval overlijdt, betalen wij uw erfgenamen het verzekerde bedrag voor overlijden dat op
uw polisblad staat.
6.2.1 Aftrek uitkering in geval van later overlijden
Heeft u al een uitkering voor blijvende invaliditeit gekregen voor hetzelfde ongeval? Dan trekken wij die
uitkering af van de uitkering die uw erfgenamen ontvangen door uw overlijden. Is deze
invaliditeitsuitkering hoger dan de uitkering die uw erfgenamen nu ontvangen? Dan hoeven uw
erfgenamen niets terug te betalen.
6.2.3 De begunstigde
Een uitkering bij uw overlijden kan worden uitbetaald aan een begunstigde, voor zover dat mag volgens
de wet. U kunt meer dan 1 begunstigde benoemen. De overheid kan geen begunstigde zijn.
6.2.4 Uitbetaling van de wettelijke rente
Wij betalen de eventuele wettelijke rente tegelijk met de uitkering.

7. Uitsluitingen
U krijgt onder de module Ongevallen Inzittenden nooit een uitkering:
1. als het ongeval ontstond terwijl u een misdrijf pleegde of dat probeerde. Het maakt daarbij niet
uit of u alleen was of samen met anderen. Houdt het ongeval op een andere manier verband met
het plegen van een misdrijf? Ook dan krijgt u geen uitkering, tenzij u er geen invloed op had;
2. voor pijn en de gevolgen daarvan;
3. voor psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan. Behalve als die het gevolg zijn van een
medisch aantoonbare hersenweefselbeschadiging die door het ongeval veroorzaakt is. Dan krijgt
u wel een uitkering.
8. Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om een uitkering beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een
mededeling met daarin ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde uitkering mee;
- wij wijzen uw verzoek om een uitkering af.
Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de uitkering, dan kunt u ons dat binnen 12
maanden laten weten. De 12 maanden gaan in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft
ontvangen. Na deze termijn kunt u niet meer op ons standpunt terugkomen.

