
 

 
    

 
Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden & 
Verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor in- en opzittenden 
 
Superlease 
 

Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden 
Met de Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden verzekert u een uitkeringsbedrag voor 
overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval. Op uw leasecontract staat of u hiervoor 
verzekerd bent. 
 
1.a Wie is verzekerd? 
Verzekerd zijn: 

 degenen die zich bevinden op de zitplaatsen van de auto, 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 auto een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, of 
o de auto vullen met brandstof, of 
o de ruiten van de auto schoonmaken. 
 

1.b 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 auto. 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). 
 
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 auto 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. 
 
1.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 
auto is ingericht, dan verminderen wij de uitkering per verzekerde passagier naar verhouding van het 
aantal zitplaatsen. 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%. 
 
1.d Wat is niet verzekerd? 
Naast de uitsluitingen die in hoofdstuk 2 staan, is niet verzekerd schade aan de passagier(s) die niet 
op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd. 
 
1.e 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.f 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 toestand. Maar 
uiterlijk vierentwintig maanden na het ongeval, tenzij u of 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. 
 

 

 
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. 
 
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 beiden hebben afgesloten. 
 
1.g Wij geven een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit 
De verzekerde krijgt bij blijvende invaliditeit of overlijden de uitkering. Bij overlijden van de 
verzekerde, gaat de uitkering naar de wettige echtgeno(o)t(e) van de verzekerde. En als die er niet is 
dan gaat de uitkering naar de wettige erfgenamen. 
 
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. 
 
1.h 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 al zijn 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. 
 
4.i 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. 

 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. 

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

 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. 
 
2 Schadeverzekering voor in- en opzittenden 
Met de Schadeverzekering voor in- en opzittenden verzekert u schade door onder andere letsel of 
overlijden door een verkeersongeval. Op uw leasecontract staat of u hiervoor verzekerd bent. 
 
2.a Wie is verzekerd? 
Verzekerd zijn: 

 degenen die zich bevinden op de zitplaatsen van de auto, 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 auto een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn, of 
o de auto vullen met brandstof, of 
o de ruiten van de auto schoonmaken. 
 

2.b Waarvoor bent u verzekerd? 
Bij een verkeersongeval bent u verzekerd voor: 

 personenschade. Met personenschade bedoelen wij schade door letsel of aantasting van de 
gezondheid. En ook het overlijden dat het gevolg is van het letsel of de aantasting. We 
bedoelen met personenschade ook de schade die voortvloeit uit het letsel of de aantasting. 

 schade door derving van levensonderhoud van nabestaanden. Zoals dit omschreven staat in 
artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

 immateriële schade (smartengeld). Zoals dit omschreven staat in artikel 6:106 lid1 sub b van 
het Burgerlijk Wetboek. 

 begrafeniskosten tot maximaal € 15.000,- per inzittende. 
Bij een verkeersongeval bent u ook verzekerd voor schade of verlies van zaken die eigendom zijn van 
u of een verzekerde en zich op of in de auto bevinden. 
Diefstal of vermissing van deze zaken is niet verzekerd. 
 
 
 



 

 
    

 
 
Het moet gaan om een ongeval dat verband houdt met de deelname aan het verkeer met de 
verzekerde auto. Met een ongeval bedoelen wij een plotseling van buitenaf inwerkend geweld. Dit 
moet onvoorzien, onverwacht en ongewild zijn. De schade die ontstaat door het ongeval moet een 
rechtstreeks en direct gevolg zijn van dit geweld. En het ongeval moet – behalve waar het om 
zaakschade gaat - leiden tot medisch aantoonbare schade. 
 
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. 

 uitputting, verhongering of verdorsting door een onvrijwillige afzondering van de 
buitenwereld. 

 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. 
 

2.c Wat is niet verzekerd? 
Naast de uitsluitingen die in hoofdstuk 2 staan, is niet verzekerd: 

 schade doordat de passagier(s) niet op de wettelijk toegestane zitplaatsen worden vervoerd. 

 schade ontstaan door het niet dragen van de voorgeschreven veiligheidsgordel(s) of 
helm(en). 

 schade aan zaken, behorende tot enige handelsvoorraad, lading en bagage. 

 schade aan uitrusting of losse en vaste accessoires van de auto. 

 geld, onbewerkte edelmetalen, ongezette edelstenen, papieren van waarde, 
monstercollecties, kunstvoorwerpen en zaken met zeldzaamheidswaarde. 

 schade aan een aanhangwagen en de daarmee vervoerde zaken. 

 de kosten als omschreven in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Tenzij wij toestemming of 
opdracht hebben gegeven om die kosten te maken. Dit artikel gaat over de kosten om 
schade en aansprakelijkheid vast te stellen. 

 de kosten door een derde gemaakt, als omschreven in artikel 6:107 Burgerlijk Wetboek. 
Tenzij wij toestemming of opdracht hebben gegeven om die kosten te maken. Dit artikel gaat 
over kosten door derden bij letselschade. 

 
2.d Voor welk bedrag bent u verzekerd? 
U bent verzekerd per gebeurtenis en voor alle verzekerden samen tot maximaal het bedrag dat op 
uw polisblad staat. 
 
2.e Hoe bepalen wij de uitkering of schadevergoeding? 
De hoogte van de schade stellen wij vast volgens de regels die gelden voor de onrechtmatige daad in 
het Burgerlijk Recht. 
 
 
 
 



 

 
    

 
 
2.f Wij vergoeden schade bij letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden 
U of de verzekerde krijgt bij letsel of aantasting van de gezondheid een schadevergoeding. 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 begunstigden. 
Het kan zijn dat er na het overlijden niemand begunstigde is voor de schadevergoeding. In dat geval 
vervalt het recht op vergoeding. Nooit zal de vergoeding vervallen aan de Staat. En ook nooit stellen 
wij de vergoeding beschikbaar om 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 schadevergoeding. En de eventuele kosten en andere vergoedingen. 
 
2.g Voor de vaststelling van de schadevergoeding geldt een aantal regels 
De verplichtingen van u en verzekerde 
U of verzekerde is verplicht om bij een ongeval: 

 ons direct te informeren in geval van geheel of gedeeltelijk herstel. 

 alle gegevens die wij vragen aan ons te geven. 

 geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die van belang zijn voor de vaststelling van de 
vergoeding(en). 

 ons te machtigen om inlichtingen in te winnen bij derden. 

  
De verplichtingen van een erfgenaam 
De erfgenamen van u of de verzekerde zijn verplicht in geval van een schade: 

 ons direct te informeren als een 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. 

 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. 
 
2.h 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. 


