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• in geval van verzekering van het gezin: de verzekeringnemer en
de met hem/haar in gezinsverband samenwonende echtgenoot/
echtgenote of levenspartner, alsmede de met hem/haar in
gezinsverband samenwonende kinderen. Indien deze kinderen in
verband met het volgen van dagonderwijs uitwonend zijn, zijn zij
verzekerd tot de leeftijd van 28 jaar;
• in geval van verzekering van een kind/de kinderen: het kind/de
kinderen die met verzekeringnemer in gezinsverband
samenwonen.
Voor een kinderongevallenverzekering geldt, dat de kinderen
verzekerd zijn tot het moment dat zij de leeftijd van 21 jaar
bereiken of voor ongehuwde kinderen die dagonderwijs volgen ook als zij uitwonend zijn - tot het moment dat zij de leeftijd van
28 jaar bereiken.
1.5 Begunstiging
Ingeval van overlijden wordt er uitgekeerd aan de wettige
erfgena(a)m(en) van de getroffen verzekerde of bij ongehuwd
samenwonenden aan de levenspartner van wie de naam bij de
voor elkaar bekend is.
In geval van blijvende invaliditeit wordt er als volgt uitgekeerd:
• bij een verzekering van een persoon: aan de getroffen
verzekerde
• bij een verzekering van het gezin of het kind/de kinderen: aan de
verzekeringnemer.
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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar
op het polisblad wordt verwezen.
Ong 1
Begrippen
1.1
Onder een ongeval wordt verstaan:
Een plotseling onverwacht van buiten komende inwerking van
geweld op het lichaam, die rechtstreeks lichamelijk letsel toebrengt,
dat geneeskundig is vast te stellen.
1.2
Onder ongeval wordt ook verstaan:
1.2.1
infectie, bloedvergiftiging en andere ziekten, veroorzaakt door het
binnendringen van ziektekiemen in letsel, ontstaan door een door
deze verzekering gedekt ongeval;
1.2.2
besmetting door een ziektekiemen bevattende stof, veroorzaakt
door een onvrijwillige val in die stof;
1.2.3
acute vergiftiging, door het onvrijwillig binnenkrijgen van
gasvormige, vloeibare of vaste stoffen met uitzondering van
genees- en genotmiddelen;
1.2.4
inwendig letsel veroorzaakt door het ongewild in het lichaam
geraken van stoffen en voorwerpen;
1.2.5
zonnesteek, bevriezing, verdrinking en verstikking;
1.2.6
verhongering, verdorsting, uitputting, en zonnebrand als gevolg van
een geïsoleerd raken door een noodsituatie zoals schipbreuk,
noodlanding, instorting of watersnood;
1.2.7
verstuiking, ontwrichting en spierscheuring;
1.2.8
miltvuur, trichofytie, ziekte van Bang, koepokken, scabies;
1.2.9
complicaties en verergeringen uitsluitend als gevolg van een door
een ongeval noodzakelijk geworden eerste hulpverlening of
medische behandeling;
1.2.10
voor de verzekerde kinderen:
kinderverlamming, doch alleen als deze niet ontstaat binnen 30
dagen na de ingangsdatum van de verzekering.
Het recht op een uitkering voor overlijden kan alleen geldend
worden gemaakt indien het overlijden plaats vindt binnen een
periode van 5 jaar na ontstaan van de kinderverlamming.
1.2.11
De gevolgen van infecties door een smetstof, die gedurende de
beroepsuitoefening zijn ontstaan. Dit geldt niet in geval van opzet
of bewijsbaar grove veronachtzaming van voorzorgsmaatregelen.
1.3 Blijvende invaliditeit
Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan het medisch vast te
stellen blijvende gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van
een orgaan of enig deel van het lichaam.
1.4
Verzekerde(n) is/ zijn:
• in geval van verzekering van een persoon: de verzekeringnemer
of de als zodanig op het polisblad genoemde persoon;

Ong 2
Uitsluitingen
De verzekeraar verleent geen uitkering voor ongevallen
veroorzaakt:
2.1
door of in verband met bedwelmende, verdovende, opwekkende en
soortgelijke middelen;
2.2
door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een
begunstigde;
2.3
door waagstukken, tenzij redelijkerwijs noodzakelijk voor de
uitoefening van het beroep, en vechtpartijen anders dan bij
rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen,
dieren of zaken te redden. Deze beperking geldt niet voor kinderen
die jonger zijn dan 18 jaar;
2.4
bij het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe;
2.5
door het deelnemen aan of oefenen voor snelheidswedstrijden met
motorrijtuigen, motorvaartuigen en rally’s met uitzondering van
betrouwbaarheids-, puzzel- en oriëntatieritten waarbij het
snelheidselement geen rol van betekenis speelt.
Toelichting
Niet uitgesloten, en derhalve als ongeval gedekt, zijn ongevallen
die ontstaan ten gevolge van een ziekte, een gebrek of een
lichamelijke of geestelijke toestand.
Ong 3
Dekkingsgebied
De dekking is van kracht in de gehele wereld.
Ong 4
Uitkering bij overlijden (rubriek A)
4.1
Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval, keert de
verzekeraar het voor overlijden verzekerde bedrag uit.
4.2 Verhoogde uitkering bij gelijktijdig overlijden
In geval van overlijden van zowel de verzekeringnemer en diens
meeverzekerde echtgenote of meeverzekerde partner ten gevolge
van één en hetzelfde ongeval, dan wel ten gevolge van 2
ongevallen met een maximale tussenpoos van ten hoogste 24 uur
zal, indien er sprake is van tenminste 1 meeverzekerd
achterblijvend kind dat de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt,
de uitkering voor beide overleden verzekerden met 100% worden
verhoogd.
4.3 Repatriëring na overlijden
Indien de verzekerde ten gevolge van een ongeval buiten
Nederland komt te overlijden dan vergoedt de verzekeraar, boven
het voor overlijden verzekerde bedrag, tot maximaal € 1.250,- per
gebeurtenis per verzekerde, de kosten van repatriëring van het
stoffelijk overschot.
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Ong 5
Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B)
5.1
Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde door een ongeval, keert
de verzekeraar het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag
geheel of gedeeltelijk uit.
5.2
De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra de
toestand van de verzekerde naar redelijkerwijs is te voorzien niet
meer zal verbeteren of verslechteren, noch de dood ten gevolge
zal hebben, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Bij de vaststelling
van de blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het
beroep van de verzekerde.
5.3
Indien de verzekerde overlijdt - niet als gevolg van het ongeval voordat de mate van blijvende invaliditeit kan worden vastgesteld,
dan zal de verzekeraar uitkeren het bedrag dat zij naar redelijke
verwachting wegens blijvende invaliditeit zou hebben moeten
uitkeren.
5.4 Rente na een jaar
Indien na afloop van een periode van een jaar na de dag van het
ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet kan worden
vastgesteld, vergoedt de verzekeraar over het tweede jaar een
rente die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente wordt berekend
over het voor blijvende invaliditeit uit te keren bedrag en betaald
tezamen met de uitkering.
De renteregeling wordt uitsluitend toegepast bij in leven zijn van de
verzekerde.
5.5 Gliedertaxe
Het onderstaande uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag
wordt vastgesteld bij algehele amputatie of volledig verlies
van het gebruiksvermogen van:
arm tot in schoudergewricht
75%
arm tot in ellebooggewricht of tussen
elleboog en schoudergewricht
70%
hand tot in polsgewricht of arm
tussen pols- en ellebooggewricht
60%
duim
25%
wijsvinger
15%
middelvinger
12%
ringvinger of pink
10%
been tot in heupgewricht
70%
been tot in kniegewricht of tussen
knie- en heupgewricht
60%
voet tot in enkelgewricht of been
tussen enkel en kniegewricht
50%
grote teen
10%
elke andere teen
3%
een oog
30%
beide ogen
100%
het gehoor van een oor
20%
het gehoor van beide oren
60%
een long
30%
een nier
20%
de milt
10%
reuk
10%
smaak
10%
algeheel verlies van de geestelijke vermogens
100%
Bij gedeeltelijke amputatie of gedeeltelijk verlies van het
gebruiksvermogen wordt een evenredig deel van het genoemd
percentage vastgesteld. Bij amputatie of volledig verlies van het
gebruiksvermogen van meer dan één vinger van één hand wordt
het uitkeringspercentage nooit meer dan bij verlies van de gehele
hand.
5.5.1
In alle overige gevallen wordt het uitkeringspercentage afgestemd
op de mate van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het lichaam
als geheel oplevert.
5.5.2
De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens
objectieve maatstaven en wel overeenkomstig de laatste uitgave
van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent lmpairment’ van
de American Medical Association (A.M.A.).
5.6
Ter zake van blijvende invaliditeit als gevolg van één ongeval,
bedraagt het uitkeringspercentage nooit meer dan 100%.
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Ong 7
Tandheelkundige kosten
Indien uit het polisblad blijkt dat tandheelkundige kosten zijn
meeverzekerd, wordt tevens vergoed maximaal € 500,- per
persoon de tandheelkundige kosten, mits deze kosten veroorzaakt
zijn door een door deze polis gedekt ongeval.
Voor kinderen kan een behandeling om medische redenen op een
later tijdstip worden uitgevoerd. Recht op uitkering bestaat in dat
geval als de behandeling plaatsvindt voor de 19-jarige leeftijd van
de verzekerde.
Onder deze kosten worden niet verstaan de vervanging van
prothesen.
Ong 8
Auto-inzittenden
8.1
Indien uit het polisblad blijkt dat de dekking voor auto-inzittenden is
meeverzekerd, dan zijn verzekerd voor de op het polisblad
vermelde bedragen de inzittenden van de personenauto of de
bestelauto (met een ledig gewicht plus laadvermogen van niet
meer dan 3500 kg), waarvan een verzekerde als vermeld in artikel
Ong 1.4 eigenaar of houder is.
8.2
Deze dekking geldt niet voor de verzekerden als vermeld in artikel
Ong 1.4 omdat die verzekerden op grond van de Ongevallendekking al dekking hebben voor ongevallen met een motorrijtuig.
8.3
Verzekerd zijn alle inzittenden van het motorrijtuig met inbegrip van
de bestuurder die zich bevinden op een voor personenvervoer
bestemde zitplaats dan wel in of uit het motorrijtuig stappen.

Ong 6
Progressief (of cumulatief )
Stijgende uitkering
Indien op het polisblad is vermeld, dat progressief (of cumulatief )
stijgende uitkering van toepassing is, zal het uitkeringspercentage
worden verhoogd conform de hiernaast aangegeven tabel:
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Als inzittenden worden ook beschouwd zij die zich in de directe
omgeving van het motorrijtuig op de openbare weg bevinden in
verband met een gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of
tijdens het verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een
oponthoud bij een tankstation brandstof bijvullen of ruiten
schoonmaken, voor zover zij voordien in het motorrijtuig waren
gezeten.
8.4
De op de polis vermelde bedragen gelden per inzittende. Bevinden
zich op het moment van het ongeval meer inzittenden inclusief de
bestuurder in het motorrijtuig dan er verzekerde zitplaatsen zijn,
dan worden de verzekerde bedragen per inzittende naar
verhouding verlaagd.
8.5
Onverminderd het bepaalde in artikel Ong 2 bestaat geen recht op
uitkering voor een ongeval dat aan een inzittende is overkomen:
• terwijl of doordat het motorrijtuig voor andere doeleinden wordt
gebruikt dan waarvoor het is bestemd;
• terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een voor het
motorrijtuig geldig rijbewijs, tenzij dit te wijten is aan verzuim het
rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid niet langer dan
twaalf maanden is verstreken;
• terwijl de bestuurder van het motorrijtuig de rijbevoegdheid is
ontzegd;
• terwijl of doordat het motorrijtuig gebruikt wordt voor rijles, voor
verhuur of voor het beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van
personen en/of zaken;
• terwijl of doordat het motorrijtuig wordt gebruikt zonder
toestemming van de houder/eigenaar.;
• terwijl met het motorrijtuig wordt deelgenomen aan een (poging)
tot misdrijf.

10.2
Verergering van een bestaande ziekte door een ongeval geeft
geen recht op uitkering.
10.3
Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit wordt een
reeds voor het ongeval bestaande blijvende invaliditeit in mindering
gebracht.
Ong 11
Begunstiging
De uitkeringen zullen geschieden aan de onder artikel Ong 1.5
(Begunstiging) genoemde gerechtigden.
Ong 12
Melding van een ongeval
12.1
Zodra de verzekeringnemer, de verzekerde en/of de
rechtverkrijgende(n) kennis dragen van een ongeval, waaruit voor
de verzekeraar een verplichting tot het doen van een
schadevergoeding kan voortvloeien zijn zij verplicht:
12.1.1
Terstond aan voor elkaar melding te doen van dat ongeval, doch in
ieder geval:
• in geval van overlijden (rubriek A) 48 uur voor de begrafenis of
crematie;
• in geval van blijvende invaliditeit (rubriek B) binnen 90 dagen na
het ongeval.
12.1.2
Een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent oorzaak en
toedracht van het ongeval, alsmede aard en omvang van het letsel
aan voor elkaar te overleggen.
12.2
Indien de melding later geschiedt, ontstaat alleen recht op uitkering
mits ten genoegen van voor elkaar wordt aangetoond dat:
12.2.1
de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval.
12.2.2
de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of een
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot, en
12.2.3
de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelende arts heeft opgevolgd. Ieder recht op uitkering vervalt
evenwel indien de aangifte later geschiedt dan drie jaar na het
plaatsvinden van het ongeval.
12.3
De verzekerde is verplicht:
12.3.1
zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en al het
mogelijke te doen om een spoedig herstel te bevorderen, onder
meer door de voorschriften van de behandelende arts op te volgen;
12.3.2
de door de verzekeraar verlangde medewerking te verlenen zoals
het zich laten onderzoeken door een door de verzekeraar
aangewezen arts (de hier aan verbonden kosten zijn voor rekening
van de verzekeraar);
12.3.3
Voor elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn geheel of
gedeeltelijk herstel.
12.4
De verzekeringnemer, verzekerde en/of rechtverkrijgende(n) is/zijn
verplicht:
12.4.1
Voor elkaar zo volledig mogelijk over het ongeval in te lichten en
voorts alle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van door
voor elkaar gewenste inlichtingen;
12.4.2
aan voor elkaar opgave te doen van alle aan hen bekende
verzekeringen die op het moment van het ongeval geheel of ten
dele betrekking hebben op dezelfde verzekerde uitkering;
12.4.3
toestemming of medewerking te verlenen aan alle maatregelen de
verzekeraar nodig oordeelt ter vaststelling van de doodsoorzaak
(bijvoorbeeld sectie).
De door de verzekeringnemer, verzekerde en/of rechtverkrijgende(n) verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling
dan wel schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling van de aard en
omvang van het ongeval en letsel alsmede recht op uitkering.

Ong 9
Motoropzittenden
9.1
Indien uit het polisblad blijkt dat de dekking voor motoropzittenden
is meeverzekerd, dan zijn verzekerd voor de op het polisblad
vermelde bedragen de opzittenden van het motorrijwiel, waarvan
een verzekerde als vermeld in artikel Ong 1.4 eigenaar of houder
is. De dekking omvat tevens de bij het ongeval geleden schade
aan kleding en helm tot maximaal € 1.000,– per persoon per
gebeurtenis.
9.2
Deze dekking geldt niet voor de verzekerden als vermeld in artikel
Ong 1.4 omdat die verzekerden op grond van de Ongevallendekking al dekking hebben voor ongevallen met een motorrijwiel.
Kleding- en helmschade vallen voor deze verzekerden echter wel
onder de dekking.
9.3
Verzekerd zijn:
• de bestuurder van het motorrijwiel en de duopassagier
• de passagier(s) in het zijspan van het motorrijwiel
Als opzittenden worden ook beschouwd de hiervoor genoemde
personen die op of af, in of uit het motorrijwiel stappen, alsmede zij
die zich in de directe omgeving van het motorrijwiel op de
openbare weg bevinden in verband met een gebeurtenis aan het
motorrijwiel overkomen of tijdens het verrichten van een
noodreparatie dan wel tijdens een oponthoud bij een tankstation
brandstof bijvullen, voor zover zij voordien op of in het motorrijwiel
waren gezeten.
9.4
Onverminderd het bepaalde in artikel Ong 2 bestaat geen recht op
uitkering voor een ongeval dat aan een opzittende is overkomen:
• terwijl of doordat het motorrijwiel voor andere doeleinden wordt
gebruikt dan waarvoor het is bestemd;
• terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een voor het
motorrijwiel geldig rijbewijs, tenzij dit te wijten is aan verzuim het
rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid niet langer dan
twaalf maanden is verstreken;
• terwijl de bestuurder van het motorrijwiel de rijbevoegdheid is
ontzegd;
• terwijl of doordat het motorrijwiel gebruikt wordt voor rijles, voor
verhuur of voor het beroeps- of bedrijfsmatig vervoer van
personen en/of zaken;
• terwijl of doordat het motorrijwiel wordt gebruikt zonder
toestemming van de houder/eigenaar
• terwijl met het motorrijwiel wordt deelgenomen aan een (poging)
tot misdrijf.

Sanctie bij niet nakomen verplichtingen.
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekeringnemer, verzekerde en/ of rechtverkrijgende(n)
een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft
benadeeld, tenzij genoemde personen aantonen dat de belangen
van de verzekeraar niet zijn geschaad.

Ong 10
Invloed van bestaande ziekte of invaliditeit
10.1
Verergering van de gevolgen van een ongeval door een ziekte,
gebrek of door bestaande invaliditeit vóór het ongeval, wordt bij de
vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit buiten
beschouwing gelaten.
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Ong 13
Premievrijstelling
13.1 Premievrijstelling bij overlijden verzekeringnemer
In geval van een uitkering wegens overlijden van de
verzekeringnemer ten gevolge van een krachtens deze verzekering
gedekt ongeval geldt dat, voorzover ten tijde van het ongeval deze
verzekering ten aanzien van meerdere personen van kracht is, de
verzekering voor alle verzekerden premievrij wordt met ingang van
de eerstvolgende premievervaldatum na het overlijden van
verzekeringnemer.
Deze premievrijstelling blijft van kracht gedurende de daarop
volgende 5 jaar.
13.2 Premievrijstelling bij volledige blijvende invaliditeit
verzekeringnemer
In geval van een uitkering wegens volledige blijvende invaliditeit
van verzekeringnemer ten gevolge van een krachtens deze
verzekering gedekt ongeval geldt dat, voorzover ten tijde van het
ongeval de verzekering ten aanzien van meerdere personen van
kracht is, de verzekering voor alle verzekerden premievrij wordt
met ingang van de eerstvolgende premievervaldatum na erkenning
door de verzekeraar van de volledige blijvende invaliditeit van
verzekeringnemer. Deze premievrijstelling blijft van kracht
gedurende de daarop volgende 5 jaar;
Ong 14
Beëindiging van de dekking
Op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin een verzekerde
de 70-jarige leeftijd bereikt, eindigt de dekking voor de betreffende
verzekerde.
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