
Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering 

Inleiding
De voorwaarden bestaan uit: Algemene- en Speciale Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die op de gehele verzekeringsovereenkomst betrekking hebben en die op 
alle afgesloten dekkingen van toepassing zijn.

De Speciale Voorwaarden vullen de Algemene Voorwaarden aan en omschrijven specifiek per dekking welke risico’s zijn verzekerd, 
welke rechten en plichten per dekking van toepassing zijn, en wat per dekking is uitgesloten. Wanneer de tekst van de Speciale 
Voorwaarden in strijd zou zijn met de tekst van de Algemene Voorwaarden, geldt de
tekst van de Speciale Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden vormen samen met de Speciale Voorwaarden en de polis één geheel.
Algemene Voorwaarden
Z.OG.A.10.01

Artikel 1 Basis van de verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de door de verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte inlichtingen.

Artikel 2 Omschrijving van in de voorwaarden voorkomende begrippen
2.1 Begunstigde
 Degene aan wie wordt uitgekeerd.
2.2  Betaaltermijn
 De door de verzekeringnemer met de maatschappij overeengekomen periode waarvoor telkens de verschuldigde premie wordt  
 betaald.
2.3  Maatschappij
 Zelf, kantoorhoudend te Winsterdiep, Waagkade 13, is een handelsnaam van X Schadeverzekeringen N.V., statutair  
 gevestigd te IJsselmonde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
 37044579 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 12345678. Met deze maatschappij is de  
 overeenkomst gesloten en jegens haar gelden de aanspraken die in de voorwaarden zijn omschreven.
2.4  Verzekeringnemer
 Degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan.
2.5  Verzekeringstermijn
 De periode waarvoor de maatschappij en de verzekeringnemer de overeenkomst zijn aangegaan.
2.6  Terrorisme
 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar  
 samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge   
 hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij  
 aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het  
 oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
2.7  Kwaadwillige besmetting
 Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve   
 of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of  
 dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen  
 aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of  
 uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
2.8  Preventieve maatregelen
 Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van   
 terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen  
 daarvan te beperken.
2.9 NHT
 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Een door het Verbond van Verzekeraars in   
 Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekerings -
 overeenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking  
 van de risico’s omschreven in het artikel Begripsomschrijvingen onder Terrorisme, Kwaadwillige Besmetting en Preventieve  
 maatregelen, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.



Artikel 3 Aanvang, duur en verlenging van de overeenkomst
a.  Aanvang en duur van de overeenkomst
 De overeenkomst vangt aan op de op de polis vermelde ingangsdatum. De overeenkomst is van kracht voor de op de polis   
 genoemde termijn en wordt vervolgens na afloop van de in de polis genoemde eerste termijn stilzwijgend voortgezet voor   
 telkens een termijn, waarvan de duur eveneens op de polis is vermeld. 
b.  Verlenging van de overeenkomst
 Bij verlenging van de overeenkomst heeft de maatschappij het recht om wijzigingen in de voorwaarden van deze  
 overeenkomst aan te brengen en de premie aan te passen op basis van ervaringscijfers. De verzekeringnemer wordt van   
 een herziening van premie en/of voorwaarden schriftelijk door de maatschappij in kennis gesteld.

Omschrijving van de in deze polisvoorwaarden voorkomende begrippen

Ongeval
Elke plotselinge, van buitenaf met geweld en ongewild op het lichaam van verzekerde inwerkende gebeurtenis welke de dood of 
een geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft. Als ongeval worden ook beschouwd:
a. verdrinking, verstikking, blikseminslag;
b. besmetting door ziekteverwekkers als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in een andere stof, of het 

zich daarin begeven ter redding van mens of dier;
c. acute vergiftiging, tenzij deze is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen of genotmiddelen, 

en ook van bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;
d. het ongewild binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen met uitzondering van ziekteverwekkers;
e. wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus welke een rechtstreeks gevolg is van een gedekt ongeval;
f. verhongering, verdorsting, zonnebrand of uitputting als gevolg van een natuurramp;
g. insectenbeet, zonnesteek, bevriezing, verbranding anders dan door zonnebrand;
h. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, mits aard en plaats van deze letsels medisch zijn vast te 

stellen;
i. complicaties en verergeringen van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van een door een bevoegd geneeskundig geboden 

eerste hulpverlening of een medisch noodzakelijke behandeling;
j. koepokken, miltvuur, sarcoptesschurft, bollenschurft, trichopytie (amerude), ziekte van Bang;
k. een letsel ontstaan bij rechtmatige, niet uitgelokte zelfverdediging of bij handelingen tot redding van mens en dier;
l. moord, doodslag, mishandeling, of poging daartoe ongeacht met welke middelen dit ten opzichte van de verzekerde is ge-

pleegd;
m. kinderverlamming (poliomyelitis anterior acuta) voor zover overkomen aan een minderjarige verzekerde, tenminste 30 dagen 

na de totstandkoming van de verzekering ontstaan en voor zover die kinderverlamming leidt tot een blijvende invaliditeit van 
tenminste 25%; 

n. een letsel ontstaan tijdens het als amateur beoefenen van sport (waaronder begrepen het voorbereiden tot en het deelnemen 
aan wedstrijden) met uitzondering van de gevaarlijke sporten genoemd in artikel.

Niet als een ongeval of ongevalsgevolg zullen worden beschouwd:
ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).

Verzekerde
a. De werknemer van de Hogeschool in Amsterdam
 De dekking voor een verzekerde vervalt per de eerstkomende contractsvervaldatum na het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.  
 Indien daardoor de dekking wordt voortgezet voor één persoon, als alleenstaande, wordt de premieberekening daarmee in   
 overeenstemming gebracht.
b. Werknemer
 De op de polis aangeduide verzekerde.

Omvang van de dekking
1. Uitkering bij overlijden 

In geval van overlijden van een verzekerde als rechtstreeks gevolg van een hem/haar overkomen ongeval wordt het volgens 
deze rubriek op de polis vermelde bedrag uitgekeerd aan de begunstigde. Een vóór het overlijden als gevolg van hetzelfde  
ongeval verleende uitkering wegens blijvende invaliditeit (lid 2) wordt op de uitkering voor overlijden in mindering gebracht. 



Indien het uitgekeerde bedrag voor blijvende invaliditeit hoger was dan het bedrag voor overlijden, wordt het meerdere niet 
teruggevorderd.

2. Uitkering bij blijvende invaliditeit 
In geval van blijvende invaliditeit van een verzekerde als rechtstreeks en enig gevolg van een hem/haar overkomen ongeval 
wordt uitgekeerd overeenkomstig de volgende schaal:

 a. bij algeheel verlies of algeheel functieverlies van de hierna genoemde lichaamsdelen of zintuigelijke vermogens gelden  
  de hieronder vermelde percentages van het voor het geval van blijvende invaliditeit verzekerde bedrag, rekening  
  houdend met artikel Vaststelling van uitkering van deze voorwaarden:

• beide benen of voeten 100%
• beide armen of handen 100%
• één arm of hand en één been of voet tezamen 100%
• het gezichtsvermogen van beide ogen 100%
• het gezichtsvermogen van één oog 30%
• het gehoor van beide oren 60%
• het gehoor van één oor 25%
• een arm 75%
• een onderarm 65%
• een hand 60%
• een duim 25%
• een wijsvinger 5%
• iedere andere vinger 10%
• vijf vingers van één hand tezamen 60%
• een been  70%
• een onderbeen 55%
• een voet 50%
• een grote teen 7%
• iedere andere teen 3%
• de smaak  5%
• het reukvermogen 10%
• een nier 10%
• de milt 5%

 b. bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies van de onder a. genoemde lichaamsdelen of zintuigelijke  
  vermogens, wordt een gedeelte van de genoemde percentages evenredig aan de mate van dat verlies uitgekeerd.
  Gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of van beide wordt niet als invaliditeit beschouwd;
 c. heeft een ongeval gelijktijdig verlies of functieverlies van meerdere lichaamsdelen of organen tot gevolg, dan wordt de  
  graad van de invaliditeit door optelling ter afzonderlijke percentages vastgesteld. Op basis van dit percentage wordt de  
  uitkering gebaseerd. Er zal echter in zo’n geval nooit meer dan 100% van het totale voor algehele invaliditeit verzekerd  
  bedrag worden uitgekeerd;
 d. in de niet onder a. en b. genoemde gevallen van blijvende invaliditeit geldt een gedeelte van het voor blijvende  
  invaliditeit verzekerde bedrag, rekening houden met artikel Vaststelling van uitkering van deze voorwaarden,   
  evenredig aan de mate van de blijvende invaliditeit. Bij de vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit blijven  
  het beroep of werkzaamheden buiten beschouwing;

Vaststelling van de uitkering
a. In geval van invaliditeit 
 De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, zodra van een onveranderlijke toestand kan worden gesproken, doch in  
 ieder geval binnen 2 jaar na de ongevalsdatum.
 De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische rapporten verwachte definitieve graad van   
 invaliditeit. Mocht de verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit - als rechtstreeks gevolg van het ongeval  
 - zijn overleden, dan blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van  
 medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit, indien de verzekerde niet zou zijn overleden. Indien binnen één  
 jaar na de ongevalsdatum nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoedt de maatschappij een rente van 4 % per jaar  
 over de te verwachte uitkering verminderd met eventuele voorschotuitkeringen. Deze rente gaat in op de 366e dag na de  
 ongevalsdatum.
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