
Bijzondere voorwaarden 
Ongevallenverzekering Primair

M
od

el
 0

9-
20

21



32

Bedankt dat u gekozen heeft voor de ongevallenverzekering van Turien & Co. Assuradeuren. 
Met deze verzekering ontvangt u een eenmalige uitkering als u door een ongeval blijvend invalide raakt. Of uw erfgenamen 
ontvangen een eenmalige uitkering als u door een ongeval overlijdt. 

Ongeval
Een ongeluk zit in een klein hoekje. U en uw gezinsleden zijn verzekerd voor verschillende soorten ongevallen. Van een val 
op uw werk, tot zinloos geweld. Maar ook bent u verzekerd voor verkeersongevallen, brandwonden en hondenbeten. En voor 
bijvoorbeeld een val van de trap of van een gymtoestel op school. 

Als u door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt en het ongeval is verzekerd, dan zorgen wij dat de hoogte van de 
uitkering zo snel mogelijk wordt vastgesteld. 

Contact
Als u vragen heeft over de verzekering of als u een ongeval wilt melden, neem dan contact op met uw assurantieadviseur of 
kijk op www.turien.nl.

De voorwaarden
Op deze verzekering zijn ook algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt uitgelegd welke algemene 
regels er voor de verzekeringen van Turien & Co. Assuradeuren gelden. Naast de algemene voorwaarden zijn deze bijzondere 
voorwaarden van toepassing. Op de polis kunnen ook speciale bepalingen (clausules) staan die specifiek voor u van 
toepassing zijn. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken gaan de bepalingen van deze bijzondere voorwaarden 
voor op de algemene voorwaarden. De clausules gaan altijd voor de bijzondere en algemene voorwaarden. 
 

http://www.turien.nl
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Deze voorwaarden vormen een geheel met de algemene 
voorwaarden die op uw polis staan..

De definities van de begrippen die wij in deze voorwaarden 
gebruiken (de begripsomschrijvingen) vindt u terug in de 
algemene voorwaarden en in deze bijzondere voorwaarden 
vanaf pagina 10.

1. DEKKING

1.1. Dekkingsgebied
Deze verzekering is geldig in de hele wereld. U bent thuis 
verzekerd, maar ook onderweg, in Nederland en in het 
buitenland.

1.2. Wie zijn verzekerd?
Op de polis staat wie er verzekerd zijn. Er zijn vier 
mogelijkheden:

Alleenstaande zonder kind(eren)
Alleen de verzekeringnemer is verzekerd.

Alleenstaande met kind(eren)
Verzekerd zijn de verzekeringnemer en de inwonende 
kind(eren) van de verzekeringnemer. 
De verzekering geldt ook voor kinderen jonger dan 28 jaar 
die ergens anders wonen omdat ze studeren of stage lopen. 

Gezin zonder kind(eren)
Verzekerd zijn de verzekeringnemer en de partner van de 
verzekeringnemer.

Gezin met kind(eren)
Verzekerd zijn de verzekeringnemer, de partner van 
verzekeringnemer en hun inwonende kind(eren). De 
verzekering geldt ook voor kinderen jonger dan 28 jaar die 
ergens anders wonen omdat ze studeren of stage lopen. 

1.2.1. Verandert uw gezinssamenstelling tijdens de looptijd van de 
verzekering? Dan is het belangrijk om de verzekering hierop 
aan te passen, omdat dit gevolgen kan hebben voor uw recht 
op uitkering. Geef deze wijzigingen daarom zo snel mogelijk 
door aan uw assurantieadviseur. 

In deze bijzondere voorwaarden noemen we de verzekerden 
steeds ‘u’ of ‘verzekerde’, maar niet als een bepaling alleen 
geldt voor de persoon die de verzekering heeft afgesloten. In 
dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’.

1.3. Wat is verzekerd?
Deze verzekering verleent een eenmalige uitkering voor 
de gevolgen van een ongeval. Het ongeval moet hebben 
plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.

1.3.1. U heeft alleen recht op een uitkering als sprake is van een 
ongeval waarvoor deze verzekering dekking biedt.

1.3.2. Met een ongeval bedoelen wij een gebeurtenis waarbij 
fysiek geweld plotseling en onverwacht van buiten af op uw 
lichaam inwerkt, met blijvende invaliditeit of overlijden tot 
direct gevolg. 

1.3.3. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen 
die met elkaar verband houden, waardoor u letsel oploopt. 
Bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor 
ons onzeker zijn of deze gebeurtenis zal plaatsvinden en of 
door deze gebeurtenis letsel zal ontstaan. Het letsel moet 
objectief vastgesteld kunnen worden door een arts.

1.3.4. De volgende gebeurtenissen stellen wij gelijk aan een 
ongeval als deze zich tijdens de looptijd van de verzekering 
plotseling en onverwacht bij u voordoen: 
- acute vergiftiging door het plotseling en ongewild 

binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste 
stoffen;

- besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie 
als rechtstreeks gevolg van:
•  een onvrijwillige val in het water of een andere stof; 

of 
•  het vrijwillig betreden van water of een andere stof in 

verband met het redden van mens, dier en/of zaken;
- het plotseling en ongewild binnenkrijgen van schadelijke 

stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de 
luchtwegen, de ogen of het gehoor. Het binnendringen 
van ziektekiemen en allergenen wordt niet onder 
schadelijke stoffen of voorwerpen verstaan;

- spierletsels die plotseling zijn ontstaan en waarvan hun 
aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen, zoals 
een verstuiking, verrekking, ontwrichting of scheuring van 
een spier, band of pees;

- verstikking, verdrinking, bevriezing, verbranding, 
zonnebrand, zonnesteek of hitteberoerte;

- blikseminslag of andere elektrische ontlading;
- uitputting, verhongering, uitdroging als gevolg van het 

onvrijwillig geïsoleerd raken van de buitenwereld, zoals 
door schipbreuk, noodlanding, instorting, natuurramp, 
watersnood, insneeuwing of aardbeving;

- complicaties of verergering van het ongevalletsel als 
direct gevolg van eerstehulpverlening of van de door 
een bevoegde arts voorgeschreven geneeskundige 
behandeling;

- moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe, 
gijzeling en terreuractie door niet-militairen;

- rechtmatige zelfverdediging bij (poging tot) redding van 
mens of dier;

- wondinfectie of bloedvergiftiging die het gevolg is van 
het letsel dat is opgelopen bij een ongeval;

- hiv-besmetting die het gevolg is van een bloedtransfusie 
of een injectie met een besmette naald tijdens een  
(be)handeling uitgevoerd door een door de bevoegde 
instanties erkende arts of verpleegkundige;

-    whiplashtrauma (Whiplash Associated Disorder) gevolgd 
door het postwhiplash syndroom. Hieronder wordt 
verstaan de lichamelijk functionele beperkingen die zijn 
opgetreden als gevolg van een medisch vast te stellen 
cervicaal of lumbaal acceleratie-/deceleratieletsel van 
de wervelkolom.

1.4. Dekking bij overlijden (rubriek A)
Als uit uw polis blijkt dat overlijden (rubriek A) is verzekerd, 
dan krijgen uw erfgenamen of de begunstigde een 
eenmalige uitkering als u overlijdt door een ongeval. U leest 
in hoofdstuk 4 in welke gevallen recht op uitkering bestaat 
en over de hoogte van de uitkering.
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Model 09-2021



54

1.5. Dekking bij blijvende invaliditeit (rubriek B)
Als uit uw polis blijkt dat blijvende invaliditeit (rubriek B) 
is verzekerd, dan krijgt u een eenmalige uitkering als u 
als rechtstreeks en direct gevolg van een ongeval blijvend 
invalide raakt. U leest in hoofdstuk 5 in welke gevallen recht 
op uitkering bestaat en over de hoogte van de uitkering.

2. WELKE AANVULLENDE VERGOEDINGEN BIEDEN 
WE?

Voor het vergoeden van de in 2.1 en 2.2 genoemde 
kosten geldt dat wij deze alleen betalen als u deze kosten 
niet vergoed krijgt op grond van een andere verzekering, 
wet of voorziening. Ook de kosten die u vergoed zou 
kunnen krijgen op grond van een andere verzekering, wet, 
of voorziening als u deze verzekering niet had, zijn niet 
verzekerd. Als de kosten door een aansprakelijke partij 
worden vergoed, betalen wij deze kosten niet.

U heeft alleen recht op deze aanvullende vergoedingen 
als sprake is van een ongeval waarvoor deze verzekering 
dekking biedt.

2.1. Aanvullende vergoedingen
Als sprake is van een ongeval waarvoor onder deze 
verzekering een uitkering voor overlijden of blijvende 
invaliditeit is verleend, geldt het volgende. Per verzekerde 
vergoeden wij de aantoonbare en redelijke kosten die een 
direct gevolg zijn van het ongeval, tot een maximum van 
€ 2.500 per ongeval. Dit maximumbedrag geldt voor alle 
hierna genoemde kosten (A t/m I) samen:
A kosten van tandheelkundige behandeling;
B kosten van (internationaal) ziekenvervoer; 
C kosten van plastisch chirurgische behandelingen om 

de zichtbaar blijvende gevolgen van een ongeval te 
verfraaien of te verwijderen;

D kosten van gezinshulp;
E kosten van woningaanpassing;
F kosten van geneeskundige behandeling(en);
G schade aan persoonlijke bezittingen die door het 

ongeval beschadigd zijn. Onder persoonlijke bezittingen 
verstaan wij in dit verband geen motorrijtuig;

H reiskosten gemaakt door uw gezinsleden, ten behoeve 
van ziekenbezoek aan u met een privévervoermiddel of 
openbaar vervoer;

I kosten van bijles door een bevoegde bijlesleraar.

2.2. Daggeld bij ziekenhuisopname
Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor de 
behandeling van een ongeval, dan ontvangt u een extra 
vergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 10 per dag voor 
elke dag dat u opgenomen bent geweest. Wij betalen ook 
voor de dag waarop u in het ziekenhuis binnenkomt en voor 
de dag waarop u het ziekenhuis verlaat. Wij betalen nooit 
meer dan 60 ziekenhuisdagen per verzekerde, per ongeval.

Kosten belangenbehartiger
Als u (of uw begunstigde) na een verzekerd ongeval gebruik 
maakt van de diensten van een belangenbehartiger, worden 
deze kosten door ons vergoed volgens het bepaalde in de 
BKB-overheenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken 
tussen verzekeraars en belangenbehartigers over de 
vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

3. WAT IS NIET VERZEKERD? (UITSLUITINGEN)

In bepaalde gevallen ontvangt u geen uitkering na een 
ongeval. In de algemene voorwaarden vindt u een deel 
van de uitsluitingen. Daar is onder andere vermeld dat 
ongevallen die verband houden met molest, opzet, 
natuurrampen, atoomkernreacties, fraude en het niet 
nakomen van verplichtingen niet zijn verzekerd. Kijkt u in 
die algemene voorwaarden voor de exacte uitsluitingen 
en de omschrijving. De aanvullende uitsluitingen vindt u 
hieronder.

Geen recht op uitkering bestaat als het ongeval is 
veroorzaakt door of verband houdt met een of meerdere 
van de hierna vermelde omstandigheden. 

1. Motorrijden (jonger dan 23 jaar)
 U bestuurt een motorrijwiel met een cilinderinhoud 

van 50 cc of meer en u bent jonger dan 23 jaar.

2. Snelheidswedstrijd
 Het trainen voor of het deelnemen aan een 

snelheidswedstrijd of rally met motorrijtuigen of 
motorvaartuigen. Een betrouwbaarheids-, puzzel of 
oriëntatierit waarbij het snelheidselement geen rol van 
betekenis speelt, is wel verzekerd.

3. Luchtvaartuig
 Het verblijf – anders dan als passagier – in een 

luchtvaartuig.

4. Zelfdoding
 Zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

5. Waagstuk
 U bent 18 jaar of ouder en brengt uw lichaam of 

leven roekeloos in gevaar. Brengt u zichzelf in gevaar 
omdat dit redelijkerwijs nodig was om uw beroep uit 
te oefenen en heeft u de voorgeschreven, dan wel 
gebruikelijke, preventiemaatregelen in acht genomen? 
Dan bent u voor dit ongeval wel verzekerd.

6. Vechtpartij
 Het deelnemen aan een vechtpartij. Is er sprake van 

rechtmatige zelfverdediging of van een poging om 
uzelf, andere mensen, dieren of zaken te redden of 
bent u jonger dan 16 jaar? Dan is het ongeval wel 
verzekerd.

7. Misdrijf
 Het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of een 

poging daartoe.

8. Alcohol, drugs en medicijnen
 Ongevallen die zijn ontstaan terwijl u onder invloed 

van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of 
opwekkend of soortgelijk middel verkeerde. Ook in 
de volgende gevallen bestaat geen recht op uitkering:

a. u weigert mee te werken aan een bloed-, adem, 
speeksel- of urinetest waarmee het gebruik van 
dergelijke middelen kan worden vastgesteld; en/of

b. u verlaat de plaats van het ongeval voordat de 
politie en/of medische hulpverleners ter plekke zijn 
aangekomen.

9. Ziektekiemen
 Het binnenkrijgen van ziektekiemen door een 

insectenbeet of -steek.
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10. Sport
 Het beoefenen van een van de volgende sporten:

- bergsport, tenzij het een gletsjer- of bergtocht is 
die plaatsvindt op gebaande wegen of paden of 
over terreinen die ook voor ongeoefende personen 
begaanbaar zijn;

- vechtsport;
-   para- en hanggliden;
- kitesurfen;
- parapenten;
- parachutespringen;
- bungeejumpen;
- duiken naar een diepte van meer dan 40 meter;
- ijszeilen;
- skispringen en -vliegen;
- figuurspringen; en 
andere extreme sporten.

11. Lichamelijke aandoeningen
 Er bestaat geen recht op uitkering als het gevolg van 

het ongeval uitsluitend bestaat uit:
- uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia 

nucleï pulposi);
- periathritis humeroscapularis (PAHS);
- tennisarm (epicondylitis lateralis);
- golfarm (epicondylitis medialis);
- salmonella en legionella infecties;
- peesschede ontsteking;
- lumbago (lendenspit/aspecifieke lage 

rugklachten);
- hernia (ingewandsbreuk);
- pijn;

 en de gevolgen daarvan.

12. Bestaande ziekte of abnormale gesteldheid
 Ongevallen die zijn ontstaan of bevorderd door een 

bestaande ziekte of een abnormale lichaams- of 
geestesgesteldheid, behalve als deze het gevolg is 
van een eerder ongeval waarvoor op grond van deze 
verzekering een uitkering verschuldigd was of is.

 Wij keren nooit meer uit dan als hetzelfde ongeval 
een geheel valide en gezond persoon zou hebben 
getroffen.

13. Niet nakomen van verplichtingen na een 
ongeval

 U bent, of in geval van uw overlijden de begunstigde 
is, een van de verplichtingen die zijn vermeld in  
artikel 6 van deze voorwaarden niet nagekomen en 
heeft daardoor onze belangen geschaad.

14. Onware opgave
 U heeft een verkeerde voorstelling van zaken gegeven 

of een onware opgave gedaan.

15. Molest
 Ongevallen die veroorzaakt zijn door of ontstaan 

uit molest zijn niet verzekerd. Deze uitsluiting en de 
exacte omschrijving van wat molest is kunt u lezen in 
de algemene voorwaarden.

 Deze beperking geldt niet als het ongeval in het 
buitenland ontstaat binnen 14 dagen na het uitbreken 
van het molest. Wel moet u, of bij uw overlijden de 
begunstigde, kunnen aantonen dat u door het molest 
werd verrast.

Uw recht op een uitkering verjaart drie jaar nadat het 
ongeval is ontstaan. De termijn van drie jaar begint te 
lopen na aanvang van de dag, volgende op die waarop 
u bekend was met het ongeval of had kunnen zijn. Binnen 
die termijn moet u het ongeval bij ons melden. 

Uw recht op een uitkering verjaart ook door verloop 
van drie jaar na aanvang van de dag, volgende op die 
waarop wij ons definitieve standpunt aan u in een brief of 
per e-mail hebben medegedeeld.

4. VASTSTELLING UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
(RUBRIEK A)

4.1. Als uit uw polis blijkt dat overlijden (rubriek A) is verzekerd 
en u door een ongeval overlijdt, dan keren wij het voor 
overlijden verzekerde bedrag uit dat op uw polis staat aan 
uw erfgenamen of de begunstigde.

4.2. Als u op het moment van het ongeval ouder bent dan  
75 jaar halveren wij de uitkering.

4.3. Dubbele uitkering bij gelijktijdig overlijden
4.3.1. Als u als verzekeringnemer en uw meeverzekerde partner 

door één en hetzelfde ongeval overlijden en er is sprake 
van tenminste één meeverzekerd kind, dan geldt het 
volgende: de uitkering voor beide overleden verzekerden 
zal worden verdubbeld. 

4.3.2. Als u als verzekeringnemer en uw meeverzekerde partner 
door verschillende ongevallen die binnen 12 maanden 
na elkaar plaatsvinden, overlijden en er is sprake van 
tenminste één meeverzekerd kind, dan geldt het volgende: 
de uitkering voor beide overleden verzekerden zal worden 
verdubbeld. 

4.4. Als u op het moment van het ongeval als bestuurder of 
als passagier in of op een motorrijtuig rijdt en u draagt 
geen wettelijk verplichte helm of geen wettelijk verplichte 
veiligheidsgordel, dan verlagen wij de uitkering met 25%. 
Wij verlagen de uitkering niet met 25% als uw 
erfgenamen of de begunstigde kunnen aantonen dat uw 
overlijden door het ongeval niet komt doordat u geen 
helm of veiligheidsgordel droeg.

5. VASTSTELLING UITKERING BIJ BLIJVENDE 
INVALIDITEIT (RUBRIEK B) 

5.1. Uitkering
5.1.1. Als uit uw polis blijkt dat u voor blijvende invaliditeit 

(rubriek B) bent verzekerd en u door een ongeval blijvend 
invalide raakt, dan keren wij een percentage van het voor 
blijvende invaliditeit verzekerde bedrag uit. Hoe wij het 
percentage van blijvende invaliditeit vaststellen, leest u in 
het vervolg van artikel 5. Het verzekerde bedrag staat op 
uw polis. 

5.1.2. Als u op het moment van het ongeval ouder bent dan  
75 jaar halveren wij de uitkering.

5.1.3. Als u op het moment van het ongeval als bestuurder of 
als passagier in of op een motorrijtuig rijdt en u draagt 
geen wettelijk verplichte helm of geen wettelijk verplichte 
veiligheidsgordel, dan verlagen wij de uitkering met 25%. 
Wij verlagen de uitkering niet met 25% als u kunt 
aantonen dat uw blijvende invaliditeit door het ongeval 
niet komt doordat u geen helm of gordel droeg.
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5.2. Maximale uitkering
5.2.1. Bij verlies of blijvend (functie)verlies van meerdere 

lichaamsdelen of organen door één en hetzelfde ongeval, 
worden de percentages opgeteld tot een maximum van 
100% blijvende invaliditeit.

5.2.2. Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meerdere 
ongevallen binnen één verzekeringsjaar, worden de 
percentages blijvende invaliditeit opgeteld tot een maximum 
van 100% blijvende invaliditeit.

5.2.3. Ongeacht het aantal bij het ongeval betrokken verzekerden 
keren wij nooit meer uit dan in totaal € 1.000.000.

5.3. Vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit
5.3.1. De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een 

arts of andere deskundige die wij aanwijzen. 
5.3.2. Deze vaststelling vindt plaats zodra de verwachting is dat 

uw toestand niet meer zal verbeteren of verslechteren. De 
vaststelling vindt in ieder geval plaats binnen twee jaar na 
het ongeval.

5.3.3. Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit 
wordt geen rekening gehouden met uw (toekomstige) 
beroep.

5.3.4. Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit 
wordt geen rekening gehouden met psychische 
aandoeningen, tenzij die medisch aantoonbaar het 
rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan 
hersenletsel.

5.4. Overlijden voor of na het vaststellen van de mate van 
blijvende invaliditeit. 

5.4.1. Als u overlijdt door een oorzaak die geen verband houdt 
met het ongeval, en de vaststelling van de mate van 
blijvende invaliditeit heeft nog niet plaatsgevonden, dan 
keren wij het bedrag uit dat wij naar verwachting zouden 
uitkeren als u nog had geleefd en blijvend invalide zou zijn.

5.4.2. Als u overlijdt als gevolg van het ongeval, voordat de mate 
van blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan ontvangt u geen 
uitkering voor blijvende invaliditeit.

5.4.3. Als u overlijdt als gevolg van het ongeval, na het vaststellen 
van de mate van blijvende invaliditeit, dan ontvangt u geen 
uitkering voor blijvende invaliditeit. Als u al een uitkering 
voor blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval van 
ons heeft ontvangen, dan wordt deze uitkering in mindering 
gebracht op de uitkering voor overlijden. Als de door u 
ontvangen uitkering voor blijvende invaliditeit de uitkering 
voor overlijden overstijgt, dan zal het meerdere niet worden 
teruggevorderd.

5.5. Bestaande blijvende invaliditeit
Als een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval 
wordt verergerd dan wordt de uitkering verleend op grond 
van het verschil tussen de mate van blijvende invaliditeit voor 
en na het ongeval.

5.6. Rente
Duurt het meer dan een jaar voordat de mate van blijvende 
invaliditeit kan worden vastgesteld? Dan ontvangt u rente 
over het bedrag dat uitgekeerd gaat worden. De berekening 
van deze rente gaat in op de 366e dag na het ongeval. Wij 
hanteren het rentepercentage dat gelijk is aan de wettelijke 
rente die geldt op het moment dat wij de vergoeding 
vaststellen.

5.7. Overzicht standaard percentages bij blijvende 
invaliditeit (Gliedertaxe)
Hierna staat wat het percentage blijvende invaliditeit is bij 
volledig verlies of functieverlies van bepaalde organen of 
lichaamsdelen.

Verlies van geïntegreerde complexere 

hogere hersenfuncties door een traumatische 

beschadiging van de hersenen

100%

Verlies van gezichtsvermogen aan beide ogen 100%

Verlies van gezichtsvermogen aan één oog 50%

Verlies van het gehoor aan beide oren 75%

Verlies van het gehoor aan één oor 30%

Verlies van het gehoor aan tweede oor na eerste 

oor 

45%

Verlies van één oorschelp 5%

Verlies van het spraakvermogen 50%

Verlies van de reuk of de smaak 10%

Verlies van de neus 10%

Verlies van een long 30%

Verlies van de milt 10%

Verlies van een nier 20%

Verlies van de alvleesklier 70%

Verlies van een arm tot in schoudergewricht 80%

Verlies van een hand of arm tot in of boven het 

ellebooggewricht

75%

Verlies van een duim 25%

Verlies van een wijsvinger 15%

Verlies van een middelvinger of ringvinger 12%

Verlies van een pink 11%

Verlies van een been tot in heupgewricht 75%

Verlies van een been tot in of boven kniegewricht 65%

Verlies van een voet of been beneden kniege-

wricht

55%

Verlies van een grote teen 15%

Verlies van een andere teen 10%

Verlies van een gebitselement 1%

Whiplash 5%

Complete dwarslaesie 100%

5.8. Gedeeltelijk (functie)verlies
Wanneer sprake is van blijvend gedeeltelijk (functie)
verlies van één of meer van de hiervoor genoemde 
lichaamsdelen of organen, wordt een evenredig deel 
van de genoemde percentages vastgesteld door een 
arts of andere deskundige die wij aanwijzen.

5.9. Andere lichaamsdelen of organen
In situaties waarbij sprake is van blijvende invaliditeit 
van lichaamsdelen of organen die niet worden 
genoemd in bovenstaande tabel wordt de mate van 
blijvende invaliditeit vastgesteld volgens:

-  de richtlijnen van de (op het moment van 
vaststelling) laatste uitgave van de ‘Guides to 
the Evaluation of Permanent Impairment’ van de 
American Medical Associaton (A.M.A.); en

-  de Nederlandse richtlijnen opgesteld door een 
wetenschappelijke vereniging van medisch 
specialisten.

Bij onderlinge verschillen wordt uitgegaan van de 
hoogst aanbevolen mate van blijvende invaliditeit.
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5.10. Verhoogd uitkeringspercentage 
Is de mate van blijvende inavliditeit meer dan 25%, dan 
geldt het uitkeringspercentage genoemd in onderstaande 
tabel.

Uitkeringstabel

Invalidi-

teitsgraad 

(in %)

Uitkerings-

percen-

tage

Invalidi-

teitsgraad 

(in %)

Uitkerings-

percen-

tage

1 1 51 78

2 2 52 81

3 3 53 84

4 4 54 87

5 5 55 90

6 6 56 93

7 7 57 96

8 8 58 99

9 9 59 102

10 10 60 105

11 11 61 108

12 12 62 111

13 13 63 114

14 14 64 117

15 15 65 120

16 16 66 123

17 17 67 126

18 18 68 129

19 19 69 132

20 20 70 135

21 21 71 138

22 22 72 141

23 23 73 144

24 24 74 147

25 25 75 150

26 27 76 153

27 29 77 156

28 31 78 159

29 33 79 162

30 35 80 165

31 37 81 168

32 39 82 171

33 41 83 174

34 43 84 177

35 45 85 180

36 47 86 183

37 49 87 186

38 51 88 189

39 53 89 192

40 55 90 195

41 57 91 198

42 59 92 201

43 61 93 204

44 63 94 207

45 65 95 210

46 67 96 213

47 69 97 216

48 71 98 219

49 73 99 222

50 75 100 225

5.11. Uitkering bij hiv-besmetting
Als sprake is van een hiv-besmetting ontvangt u eenmalig 
€2.500.

6. VERPLICHTINGEN NA EEN ONGEVAL

6.1. Meldingsplicht
Als u een ongeval krijgt zijn verzekeringnemer, verzekerde 
of begunstigde verplicht dit aan ons te melden:
- bij overlijden door een ongeval binnen 48 uur na het 

overlijden, maar in ieder geval vóór de crematie of 
begrafenis;

- bij een ongeval waaruit een recht op uitkering 
voor blijvende invaliditeit kan ontstaan zo snel 
mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na de 
ongevalsdatum.

De melding moet schriftelijk, telefonisch of 
per e-mail gebeuren. Wij sturen u daarna een 
ongevalsaangifteformulier. U bent verplicht deze zo snel 
mogelijk – maar in ieder geval binnen vier weken na de 
datum van toezending – ingevuld en ondertekend aan ons 
terug te sturen. 

Als deze meldingsplicht na een ongeval niet of niet tijdig 
is nagekomen en wij daardoor in een redelijk belang zijn 
geschaad, dan vervalt het recht op uitkering. Wij zijn in 
ieder geval in een redelijk belang geschaad als:
-  een onderzoek naar de doodsoorzaak niet meer kan 

worden uitgevoerd; of
-  niet meer kan worden vastgesteld dat de invaliditeit het 

directe en uitsluitende gevolg is van het ongeval; of
-  niet meer kan worden vastgesteld dat de invaliditeit 

niet is ontstaan of bevorderd door een bestaande 
ziekte of een abnormale lichaams-/geestesgesteldheid; 
of

-  niet meer kan worden vastgesteld dat u de 
voorschriften van de behandelend arts heeft 
opgevolgd.

6.2. Verplichtingen van de begunstigde
Als u overlijdt door een ongeval is de begunstigde, 
wanneer wij daarom vragen, verplicht zijn medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken om de oorzaak van 
het ongeval en/of de doodsoorzaak te laten vaststellen. 
Ook als hiervoor het stoffelijk overschot moet worden 
onderzocht.

6.3. Uw medewerkings- en inlichtingenplicht
Om het recht op uitkering en de hoogte daarvan te 
kunnen beoordelen, bent u verplicht om:
- zich meteen onder geneeskundige behandeling te 

stellen en daaronder te blijven als dat nodig is; en
- alles te doen wat mogelijk is om uw herstel te 

bevorderen en ten minste de voorschriften van de 
behandeld arts op te volgen; en

- zich op ons verzoek te laten onderzoeken door een 
door ons aan te wijzen arts of andere deskundige. De 
hieraan verbonden kosten worden door ons betaald; 
en

- alle door ons gewenste inlichtingen te verstrekken 
of te laten verstrekken aan ons of aan de door 
ons aangewezen deskundige(n) en geen feiten te 
verzwijgen die voor de vaststelling van het recht op 
uitkering van belang kunnen zijn; en

- ons op tijd te informeren bij vertrek naar het 
buitenland als het verblijf daar meer dan zes maanden 
zal duren; en

- ons zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten als u 
voor een deel of helemaal bent hersteld.

Houdt u zich niet aan één of meer van deze verplichtingen 
en schaadt u daardoor onze belangen, dan heeft u 
geen recht op uitkering. Als u overlijdt, geldt dit voor uw 
erfgename(n) of de begunstigde.
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6.4. Verplichtingen van u als verzekeringnemer
U als verzekeringnemer bent verplicht uw volledige 
medewerking te verlenen bij het nakomen van de in het 
vorige artikel genoemde verplichtingen door verzekerde.

7. WIE ONTVANGT DE UITKERING 
(BEGUNSTIGING)?

7.1. Bij uw overlijden
Bij uw overlijden door een ongeval keren wij uit aan uw 
erfgenamen. Als er geen erfgenamen zijn, dan keren wij 
uit aan de op de polis genoemde begunstigde(n), voor 
zover dat mag volgens de wet. Wij keren nooit uit aan een 
overheidsinstantie.

7.2. Bij blijvende invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit van verzekerde door een ongeval 
keren wij uit aan de verzekeringnemer.

8. PREMIEVRIJSTELLING

Als wij een uitkering verlenen voor overlijden of voor 
volledige blijvende invaliditeit, dan zal de verzekering 
voor de overige verzekerden van kracht blijven zonder de 
plicht tot premiebetaling. De verzekering wordt premievrij 
met ingang van de eerstvolgende premievervaldatum na 
overlijden of na vaststelling door ons van de volledige 
blijvende invaliditeit.

De voorwaarden voor het beëindigen van de verzekering, 
zoals genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden, blijven 
onverminderd van kracht.

9. GESCHILLEN

Het oplossen van medische geschillen en alle geschillen 
over de hoogte van de uitkering gebeurt door arbitrage.

De arbitrage gebeurt door twee (medisch) deskundigen, 
waarvan een door u aan te wijzen en een door ons. 
Voordat zij met hun werkzaamheden beginnen moeten zij 
een derde (medisch) deskundige benoemen. Als de twee 
eerste deskundigen niet tot overeenstemming komen, is het 
oordeel van de derde deskundige bindend, zowel voor u 
als voor ons. Deze derde deskundige blijft daarbij binnen 
de grenzen van de beide eerdere uitkomsten. 

De aan de arbitrage verbonden kosten worden door 
ons betaald. Als de twee eerste deskundigen tot 
overeenstemming komen, is hun gezamenlijke vaststelling 
bindend zowel voor u als voor ons.

10. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

10.1. In aanvulling op het bepaalde in de algemene 
voorwaarden mogen wij de verzekering beëindigen:
a.  zonder opzegtermijn en op de datum die in de 

opzeggingsbrief wordt genoemd, als:
-  u of de begunstigde de verplichtingen uit hoofdstuk 

6 niet bent/is nagekomen, met het opzet ons te 
misleiden;

- u of de begunstigde een verkeerde voorstelling van 
zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft 
gedaan, met het opzet ons te misleiden;

b.  met een opzegtermijn van twee maanden als:
- u of de begunstigde de verplichtingen uit hoofdstuk 

6 niet bent/is nagekomen;
- u of de begunstigde een verkeerde voorstelling van 

zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft 
gedaan;

10.2. In aanvulling op het bepaalde in de algemene 
voorwaarden eindigt de verzekering zonder opzegging:
- zodra uitsluitend kinderen op de polis verzekerd zijn;
- zodra krachtens artikel 4.3 een dubbele uitkering 

is verstrekt. De verzekering wordt in dit geval drie 
maanden na het ongeval beëindigd;

- wanneer u zich blijvend buiten Nederland vestigt, 
automatisch op de dertigste dag na vertrek uit 
Nederland.

10.3. Wij kunnen deze verzekering niet opzeggen na een 
ongeval of wanneer uw gezondheid is verslechterd. 
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 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Arbitrage
Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de 
rechter. Een arbitrageprocedure wordt niet bij de rechter of 
rechtbank aanhangig gemaakt maar bij een onpartijdige 
arbiter.

Begunstigde
Degene die de uitkering ontvangt als u overlijdt door een 
ongeval, maar die geen erfgenaam is.

Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een of 
meer lichaamsdelen of organen als direct en uitsluitend 
gevolg van een ongeval. Het (functie)verlies moet medisch 
worden vastgesteld door een bevoegde arts.

Extreme sporten
Sporten met een verhoogd ongevallenrisico. Hieronder 
verstaan wij sporten die met hoge snelheid worden 
beoefend en/of sporten die risicovolle elementen bevatten 
die de kans op ernstig lichamelijk letsel vergroten.

Gebitselement
Tand of kies die deel uitmaakt van uw natuurlijke gebit. 
Melktanden vallen hier niet onder.

Ongeval
Een gebeurtenis waarbij fysiek geweld dat tijdens de 
looptijd van de verzekering plotseling en onverwacht van 
buiten af op uw lichaam inwerkt, met blijvende invaliditeit 
of overlijden tot direct gevolg. 

De volgende gebeurtenissen stellen wij gelijk aan een 
ongeval als deze zich tijdens de looptijd van de verzekering 
plotseling en onverwacht bij u voordoen: 
- acute vergiftiging door het plotseling en ongewild 

binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste 
stoffen;

- besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie 
als rechtstreeks gevolg van:
•  een onvrijwillige val in het water of een andere stof; 

of 
•  het vrijwillig betreden van water of een andere stof 

in verband met het redden van mens, dier en/of 
zaken;

- het plotseling en ongewild binnenkrijgen 
van schadelijke stoffen of voorwerpen in het 
spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of 
het gehoor. Het binnendringen van ziektekiemen en 
allergenen wordt niet onder schadelijke stoffen of 
voorwerpen verstaan;

- spierletsels die plotseling zijn ontstaan en waarvan hun 
aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen, zoals 
een verstuiking, verrekking, ontwrichting of scheuring 
van een spier, band of pees;

- verstikking, verdrinking, bevriezing, verbranding, 
zonnebrand, zonnesteek of hitteberoerte;

- blikseminslag of andere elektrische ontlading;
- uitputting, verhongering, uitdroging als gevolg van het 

onvrijwillig geïsoleerd raken van de buitenwereld, zoals 
door schipbreuk, noodlanding, instorting, natuurramp, 
watersnood, insneeuwing of aardbeving;

- complicaties of verergering van het ongevalletsel als 
direct gevolg van eerstehulpverlening of van de door 
een bevoegde arts voorgeschreven geneeskundige 
behandeling;

- moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe, 
gijzeling en terreuractie door niet-militairen.

-    rechtmatige zelfverdediging bij (poging tot) redding van 
mens of dier;

- wondinfectie of bloedvergiftiging die het gevolg is van 
het letsel dat is opgelopen bij een ongeval;

-    hiv-besmetting die het gevolg is van een bloedtransfusie    
of een injectie met een besmette naald tijdens  
(be)handeling uitgevoerd door een door de bevoegde 
instanties erkende arts of verpleegkundige;

- whiplashtrauma (Whiplash Associated Disorder) 
gevolgd door het postwhiplash syndroom. Hieronder 
wordt verstaan de lichamelijk functionele beperkingen 
die zijn opgetreden als gevolg van een medisch 
vast te stellen cervicaal of lumbaal acceleratie-/
deceleratieletsel van de wervelkolom.

Kind(eren)
De eigen, de geadopteerde, de pleeg- en/of de 
stiefkinderen van u als verzekeringnemer en/of de 
meeverzekerde partner.

Partner
De echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van u 
als verzekeringnemer.

Ziekenhuis
Een door de lokale overheid erkende inrichting voor 
verpleging, onderzoek en behandeling. 
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