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Ongevallenverzekering

Wat is niet verzekerd?
Wij betalen niet: 

• als het ongeval is ontstaan doordat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt; 
• als het ongeval is veroorzaakt door opzet of roekeloos gedrag. Dit geldt niet als het gaat om rechtmatige zelfverdediging  

of het redden van uzelf, andere personen, dieren of spullen; 
• als het ongeval is ontstaan doordat u een misdrijf heeft gepleegd of poging daartoe; 
• als het ongeval is ontstaan door zelfmoord, poging tot zelfmoord of zelfverminking; 
•  als u geen woonadres of vestigingsadres in Nederland heeft; 2181.03/15 Voorwaarden Ongevallenverzekering pag. 4 van 7 
• als een ongeval is ontstaan met een motorrijtuig dat niet aan de wet voldoet; 
• als het ongeval is ontstaan tijdens het besturen van een motor of scooter met een cilinderinhoud van meer dan 49cc.  

Dit geldt niet als het besturen van een motor op uw polis staat; 
• als het ongeval is ontstaan tijdens het beoefenen van een van de volgende risicovolle sporten of activiteiten: 

a. klimsport en bergtochten. Dit geldt niet als u meedoet aan een bergtocht of klimactiviteit die ook voor een ongeoefende 
persoon geschikt is. Als wij daarom vragen moet u aantonen dat daar sprake van is; 

b. skispringen, speedskiën, heliskiën, bobsleeën; 
c.  sport-, hobby- en zweefvliegen, parachutespringen, bungy jumping; 
d.  deelname aan wedstrijden met een fiets; 
e.  doordat u met een motorrijtuig of motorvaartuig meedoet aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk is. Zoals een race. 

Als snelheid niet belangrijk is mag u wel meedoen aan: 
 i.     toertochten 
 ii.    puzzelritten 
 iii.   rijvaardigheidstrainingen 

f. deelname aan en training voor wedstrijden in vechtsporten. 
Dit geldt ook voor andere sporten en activiteiten, waarvan de kans op een ongeval met invaliditeit voor altijd, gelijkgesteld kan 
worden. Neem contact met ons op als u wilt weten of uw sport of activiteit wel of niet verzekerd is. 

Wat betalen wij?
We betalen per verzekerde voor invaliditeit tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 

Onze medisch adviseur stelt het percentage invaliditeit vast dat door het ongeval is ontstaan. Dit is het percentage van het verzekerd 
bedrag op uw polis dat u ontvangt. De berekening is als volgt: percentage invaliditeit x verzekerd bedrag op de polis = uitkering. 

Wij geven opdracht aan een medisch adviseur of een medisch specialist om de invaliditeit door een ongeval vast te stellen. U bent 
verplicht u te laten onderzoeken door deze medische adviseur of medisch specialist. Dit medisch onderzoek vindt plaats in Nederland 
als de lichamelijke toestand van verzekerde medisch gezien stabiel is. We betalen de uitkering aan verzekerde nadat de invaliditeit en 
het percentage hiervan is vastgesteld. Kan binnen 2 jaar na datum van het ongeval nog geen medische eindtoestand vastgesteld 
worden? Dan maken wij afspraken met verzekeringnemer over een later onderzoek naar de eindtoestand of we betalen alvast een 
voorschot. In ieder geval binnen 5 jaar na datum van het ongeval zal dan een nieuw onderzoek plaatsvinden. Dit nieuwe onderzoek 
zal dan gelden als de eindtoestand voor deze verzekering.
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Is 1 jaar na het ongeval nog geen medische eindtoestand vastgesteld? Dan betalen wij ook rente over uitkeringen die plaatsvinden 
na dit jaar. Op eerder gedane voorschotten betalen we geen rente. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente op moment 
dat de medische eindtoestand is vastgesteld. Bij volledig verlies van functie van de volgende lichaamsdelen, organen of zintuigen 
door een ongeval, betalen wij de hieronder genoemde percentages: 

Bij volledig verlies van functie van: Percentage van het verzekerde bedrag

Gezichtsvermogen beide ogen 100%

Een arm 75%

Een been 70%

Gehoor beide oren 60%

Voet 50%

Spraakvermogen 50%

Gezichtsvermogen van een oog 30%

Duim 25%

Gehoor van een oor 25%

Nier 20%

Reuk- of smaakvermogen 5%

Milt 5%

De cervicale wervelkolom als gevolg van Postwhiplashsyndroom 5%


