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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 verzekerde
degene die als zodanig op hot oolisblad is vermeld.

2 ongeval
een plotselinge, van buiten komende onvrijwiuige gewelds
inwerking op het Iichaam van verzekerde, die rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken een genees
kundig vast te stelien Iichamelijk letsel ten gevolge heeft. Met
eon ongeval worden gelijkgesteld de in artikel 2 omschreven
beroepsziekten en letsels.

3 blijvende invaliditeit (Rubnek B)
rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken
geheel ot gedeeltelijk blijvend (functie) verlies van enig deel,
vermogen of orgaan van het ichaam van verzekerde, als
gevolg van een ongoval.

4 kosten van geneeskundige behandeling (Rubriek 0)
de kosten van geneeskundige behandeling die rechtstreeks
en zonder medewerking van andere oorzaken hot gevoig zijn
van eec ongeval.

Art. 2 Met ongeval gelijkgestelde beroepsziekten en letsels
A Met ongeval gelijkgestelde beroepsziekten

Met Iichameiijk etsel als gevoig van een ongeva’ worden
gelijkgesteid de volgende beroopsziekten: koepokken, milt
vuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurtt, tetanus, ring
worm çtrichofytie, molkerkoorts en do ziekte van Bang.

B Met ongeval geli!kgestelde letsels
Als origeval in do zn van doze voorwaarden worden mede
verstaan de volgende, in betrekkelijk korte tijd ontstane, etsels:

1 bevriozing, verbranding. vordrinking, verstikking, zonnosteok.
blikserninslag en eon andeie olektrische ontlacing;

2 hot van buitenaf ongewiio binnenkrijgon van stoffen of
vroernde voorwerpen waardoor inwenoig letsel wordt toege
bracht;

3 acute vergiftiging door het ongewild hinnenkrijgen van gas
sen, dampen, vaste of vloeibaro stoffen;

4 besmetting tengevolge van eon onvrijwi!Iige val in enige vaste
of vloeibaro stof;

5 infectie en bloedvergiftiging als gevog van eon ongeval;
6 zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting als

govoig van hot onvrijwiWg golsoleerd raken zoals schipbreuk,
noodlanding, instorting, natuurramp. watersnood,
insnoeuwing, invr’ezing, aardbeving aismede hot dichtvallen
van een (luisdeur;

7 complicaties en verergenngon als gevoig van verleondo eer
ste huip bij eon ongeval of van medische behanoeling van
door een c’ngoval voroorzaakt etsel;

8 spit (lumbago), krakende peosschede-ontsteking (tendo-vag
inifis crepitans), zweopslag (coup de fouet), tennisarm (opi
condylitis ateralis), gofersarm (epicondylitis medialis) en
huidletsel, met dien verstande dat slechts uitkering wordt
vereend voor do kosten van genoeskundige behandeling
(Rubriek 0)

Art. 3 Verzekeringsgebied
De verzekering is goldig in do gohele woreld.

Art. 4 Omschrijving dekking bij overlijden (Rubriek A)
Bij overiijden van de verzekerde door een ongeval, keren wj
het voor overlijden ten tijde van het ongeval verzekerde
bedrag uit. Op deze uitkenng worden in mindering gebracht
de bedragen dieter zake van hetzelfde ongeval zijn uitge
keerd wegens blijvende nvaliditeit (Rubriek B). Indien do ult
kering wegens blivende invaliditeit hoger is dan het voor
ovorlijden verzekerde bedrag vincit goon terugvordering
plaats

Art. 5 Omschrijving dekking blijvende invaliditeit (Rubriek B)
A Vaststellen van do blijvende invaliditeit

Wij stellen de aanwezigheid en de mate van de bijvende
invaliditoit bij eon verzekerde vast op basis van de rappor
tage van door ons aangewezen medische deskundigen.
Het bepalen van hot percentage (functio-)verlies geschiedt
volgens objectieve maatstaven (beroepsbezigheden buiten
beschouwing latend) en wel zoveel mogolijk ovoreenkomstig
do Iaatste uitgave van do ‘Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment’ van de American Medical
Association (A.MA) en do richtlijnen van do Nederlandse
Vereniging voor Neurologie en do Nedorlandse
Orthopaedische Voreniging. Aan do hand van hot door do
medische deskundige(n) bepaaldo (functie-) verlies wordt hot
percentage blijvende invaiditoit als volgt vastgosteld:
Bij vofledig (functie-)vorlies van: Uitkeringspercentage:
Hoofd:
Beideogen 100
Eén oog 50
Hot goholo gehoorvermogon 60
Hot gohoorvermogen van één oor 25
Eén oorschelp 5
Hot spraakvermogon 50
De reuk of do smaak 10
Denous 10
Eon natuurlijk bl(vond gobitsolemont 1
lnwendig orgaan:
Demiit 10
Eon nior 20
Eon long 30
Ledematon:
Beide amien 100
Beidohancien 100
Beide benen 100
Beido voeton 85
Eén arm of hand en eOn been of voet 100
Arm in hot schoudorgowricht 80
A,rm in hot elleboog 75
Hand in polsgowricht 70
Een duim 25
Eon wijsvingor 15
Een middevingor 12
EOn van do overige vingers 10
Eon boon of voet 70
Eon grote teen 10
EOn van do andere tonen 5

B Gedeelte!ijk (functie-)verlies
Wanneer sprake s van eon godeeltolijk verlios of gedoeltolijko
onbrukbaarheid van één of moor van do n de hiorhoven in
lid A gonoemdo ichaarnsdeen of organon, wordt hot uitke
ringspercentago naar ovonrocigheid met do hiervoor vor
meide percentages vastgosteld.

C Meerder lichaamsdelen
Bij verlies of blijvonde onbruikbaarheid van meerdere
chaamsdelen of organer wordor do percentages opgoteld

tot eon maximum van 100%,
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) Maadmumuitkering
Voor blijveride invaliditeit ontstaan door êén of meerdere
ongevallen wordt nooit meer dan 100% van het voor bIi
vende invailditet verzekerd bedrag Llitgekeerd, tenz er

sprake is van een rentevergoeding overeenkornstig hat
bepaalde in id I.

2 Psychische gevolgen na een ongeval
Bj het vaststellen van de mate van blijvenda nvaliditeit wordt

geen rekening gehouden met psychische aandoeningen, van
welke aard 00k, tenzij daze madisch aantoonbaar het recht
streaks gevoig zijn van bij het ongeval ontstaan herser’letsel,

F Eerder ovetlijden tengevolge van een ongeval
Mocht verzekerde voor het vaststellen van de blijverde ova
liditeit als gevoig van het ongeva! zijn overeden, dan zijn wij
geen uitkering verschuldigd voor blilvende nvaditeit. ndien

verzekerde echter later dan éen jaar na het ongeval overlijdt

door een andere oorzaak dan het ongeval wordt de mate van
blijvende invaliditeft vastgesteld op een percentage dat zou

zijn vastgesteld wanneer verzekerde niet zou zi]n overleden.

G Land van keunng
Het vaststellen van de mate van bfijvende invaliditeit vincit
plaats in Nederland, ook wanneer een verzekerde na hat
ongeval naar hat buitanland is vertrokken, of zich ten bjde
van hat ongeval al in het buitenland beyond. Ean verzekerde
dient in dat geval op eigen kosten naar Nederland terug te

komen ter vaststelling van de definitieve mate van invaliditeit.

Voldoet een verzekerde hieraan niet, dan vervalt daarmee zijn
recht op uitkering, tenzi] anders is overeengekomen.

H Wanneer wordt uitgekeerd
Het vaststellen van de mate van blilvende invaliditeit vindt

plaats op hat moment dat er noch verbetering, noch var
slechtering in de toestand van verzekerde te verwachten is,

doch uiterlijk twee jaar na hat ongeval. Naar keuze van verze

kerde kan daze termin met één jaar worden verlengd tot drie

iaar. Verzekerde dient dit uiteriijk dertig dagen voor hat ver
strijken van die twee jaar schriftelilk aan ons te maiden.
Rentevergoeding
Indian éôn iaar na hat ongeval de mate van blijvende invalidi
teit nog niet is vast te stellen, vargoeden wij de wettelijke

rente over het uitaindelijk wegans blijvende invaliditeit uit te
karen bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de 366e cag
na het ongeval tot de dag waarop de uitkering wegens blij
vende invaliditert geschiedt. De uitbataling van de rente
geschiedt geiijktijdig bij de uitkering wegens blijvenda inva
liditait. Wannear verzakerda kiest voor verlenging van de tar
mijn zoals omschreven in lid H dan vergoeden wij geen wet
telilke rente maer vanaf de 731 e ciag na hat ongev&.

Art. 6 Omschrijving dekking geneeskundige behandeUng
(Rubriek 0)

A Welke geneeskundige kosten
Indien verzekarde zich wegens een ongaval onder medische
behandeling moat stellen komen de volgende kosten voor
vergoading in aanmerking:
de honoraria van medici;

2 de kosten voor verbandmiddelen en door een arts voorge
schreven medicijnan;

3 behandeling en verplaging in een ziekenhuis of particuliere
verplaeqinrichting;

4 ziekenvervoer aansluitend aan het ongaval;
5 de eenmalige aanschaf van: een invalidanwagen, aan blind

engeleidehond of een prothase.
B Omschrijving van de dekking

Ingeval van geneeskundige behandeling worden cia kostan
hiervan vergoed voor zover:
daze door hat ongeval medisch noodzakelik zir geordan;

2 daze zijn gemaakt binnan twea jaar na hat ongeval;
3 daze niet krachtens wet of overeenkomat, al dan net van

oudere datum, voor vergoecing n aanmerking <omen.

C Maximumuitkering
De vergoeding hedraagt ten hoogste het op het polisbiad
voor genaeskundige behandeling ‘erzekerda badrag met

dien verstande dat:
voor cia in artike 2 id B8 genoemde ongevallen ten hoogste
25% van hat varzakerda bedrag worth vargoad;

2 de kosten voor de eénmalige aanschaf van een nvaidenwa

gen, een blindangeleidehond of een prothese, zefs bovan
het verzakerd bedrag, tot ten hoogsta € 2.500,- worren var-
goad.

b bj onthraken van do ri sub a bedoede personen cia wetta
ke ertgenamen van de varzekerde met uitzondering van cia
Staat der Naderianden;

2 voor een uitkering krachtens bhijvende invaliditeit en de <os
ten van geneeskundiga hehandeling de verzekerde zelf.

Art. 8 Wet is net verzekerd?
n aarrvulling op hat bapaalde in artikel 11 van cia algemera

voorwaarden verstrekken WiJ 00k gear uitkering tar zake van
1 ongevalian in verband met hat door verzakerde plagan van of

deelnemen aan ear misdrijf of ear poging daartoe;
2 ongevalan ontstaan tijdens vechtpartijen of ti] dens hat op

-oeleloza wijze in gevaar brengen van leven of lichaarn
anders dan tot rachtmatige (zelvardadiging of tot het red
den van parsonen of zaken;

3 uitstulping van ean tussanwervelschijf (hernia nuclei pulposi);

4 ongevallen door gebruik van geneesmiddalen, bedwel
mende, verdovende of opwekkende middalen andars dan op
medisch voorschrift;

5 ongevallen ontstaan tijdens het daelneman aan an detraining
voor wedstrijden met motorrijtuigan, motorvaartuigen en
(brom)fietsen, indian in die wedstrijden hat snelheidselement
overheerst;

6 ongevallen die verband houden met hat gebruik van een
uchtvaartuig, anders den als passagier;

7 ongevallen tijdens hat beoefenen van enige sport anders dan
als amateur;

8 ongevallen tijdens gletsjer- en bergtochten tenzij daze toch
ten plaatsvinden op gabaande wegen of paden en ondar
begeleiding van ear erkende gids.

Art. 9 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
A Bestaande toestand

Mochten do gevolgen van hat ongeval vargroot zijn door
ziokte, gebrekkigheid of aan abnomale Iichaams- of goes
tesgesteldhaid van verzekerde, dan wordt voor de vaststel
ing van de uitkaring(en) uitgegaan van de gevolgen, die hat
ongeval gehad zou hebban, indian verzekerde gaheel valda
en gezond zou zijn.

B Eerderongeval
Do beperking in lid A van dit artikel vindt geen toapassing,
indian de bestaande ziekte, gebrekkighaid of abnormale
lichaams- of gaestasgesteldi’eid van verzekerde het gavoig
is van aen vroagar ongeval, waarvoor wij krachtans daze ver
zakering eon uitkering habben varstrekt of nog moeten var
strekkan.

C Verergering
Voor zover eon bastaande ziekelijka toestand door ear onge
val is verergerd, verlenen wij hiervoor gear uitkering.

0 Evenrodigheid
Indian reeds vOOr het ongeval ean (functie-)varlies van hat
betrokkan lichaamsdeel of orgaan bestond, worth de uitke
ring voor bijvende invaliditeit naar ovanradigheid verlaagd.

Art. 10 Verplichtingen na een ongeval
In aanvulling op de in artikel 3 van de algamene voorwaarden
golden nog da volgenda verplichtingen.

A Verplichtingen na een ongeval
U, verzekerde of begunstigde zijn verplicht ons zo spoedig
mogalijk mededaling to doen van ear ongavai, doch:

I in geval van ovarlijdon in lacier geval ten minsta 48 uur voor
do begrafenis of crematie;

2 in geval van blijvende invaliditeit, binnen drie maanden na het
ongoval;

3 n gaval van geneeskundige kosten, binnen dna meander na
het ongeval.

B Aanvullende verplichtingen verzekerde
Verzekarde is bovendian verplicht:

1 allo inlichtingan te verstrekken die wij voor de beoordelirg
van do aansprakan op uitkening verlangen;

2 zich zo spoedig mogelijk ondar genaeskundigo bahandeling
te stellen indien dit redelijkerwils noodzakeli(k is an al het
‘nogeiijke to doen om eon spoeclig berstel te Devorderen
door tenminste da voorschriften van do behandelend arts op
to volgan;

3 zch desgevraagd op ooze kosten door ear door ons ear ta
wijzen arts to atan onderzoaken en aan daze aile gewenste
inlichtingen to varstrekkan, respectievelijk zich voor onder
zoek to later opnemen in een door ons aan te wjzen ziaken
huis of andere medische installing.

C Aanvullende verplichting begunstigde
De begunstigde is bovendien varplicht:

1 alIe inhichtingen to verschaffen die wij voor do beoordeling
van do aanspraken op uitkering vonlangen;

2 in toestemming of medewerking te verlener tot ate r,aatre

Begunstiging
Do hogunstigder n do zin van do polls zijr:
voor een uitkering krachtens do dekking voor ovoriijden:
de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, de geragistrearde partner
of degene met wie do verzekerde durirzaam samenleeft,
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geei, cii wi nodig oorcelen ter vastste ,rg van de dooos
oorzaak.

D Verva van recht op uitkering
Geen recht op itkeririg bestaat, ndien U, verzekerde of oe
begunstigde één of meer van deze verpIchtngen niet s
nagekornen en daardoor onze belangen heeft geschaad.

Art. 11 Duur en einde van de verzekering
n aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de aigemere
voorwaarden:
heeft u het recht de verzekering scriftetjk op le zeggen
indien:
- de verzekerde ijdt aan een siepende ziekte o erristig gees

telijk of ichamelijk gebrek;
- de verzekerde de 65-;arige leeftijd heeft bereikt.

2 eindigt de verzekering aan het einde van het verzekeringsjaar
waarin het percentage voor blijvende invaliditeit op 100 is
vastgesteld.

Art. 12 Onopzegbaarheid
n afwijking van het bepaalde in artikel 7 cI Dl van de alge
mene voorwaarden is de verzekering door ons onopzegbaar
tenzij u niet voidoet aan de verplichtingen zoals die in de
voorwaarden zijn vermed.

3




