Ongevallenverzekering ZW-ON-01
Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een
uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
Onze verzekeringen bestaan uit Algemene voorwaarden Particulier, Bijzondere voorwaarden, het polisblad
en soms clausules. Samen vormen zij de afspraken die wij met u maken over de verzekering. In de Bijzondere
voorwaarden die u nu leest, staan de regels die voor uw verzekering gelden. Via de inhoudsopgave kunt u
makkelijk vinden waar welke regel staat. Op het polisblad staat welke verzekering u precies hebt afgesloten.
Op het polisblad staat ook of er voor de verzekering clausules gelden. In de clausules staan extra afspraken.
In deze polisvoorwaarden worden soms woorden gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. We kunnen ze wel uitleggen. Dit doen we op de
laatste pagina van deze voorwaarden.
Wij hebben ons best gedaan om de voorwaarden zo duidelijk mogelijk te maken. Hebt u toch nog vragen?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur of met ons.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Onze Algemene voorwaarden Particulier Zevenwouden zijn altijd van toepassing. Daarnaast zijn er
Bijzondere voorwaarden van toepassing. Als er tegenstrijdigheden zijn in de voorwaarden, gaan de
Bijzondere voorwaarden voor onze Algemene voorwaarden Particulier. De extra afspraken in de clausules
gaan weer voor de regels van de Bijzondere voorwaarden.
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Waarvoor bent u verzekerd?
Met de Ongevallenverzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door
een ongeval.

1. Wat is verzekerd?
Verzekerd is een uitkering:
• bij overlijden door een ongeval;
• bij blijvende invaliditeit door een ongeval.

a. Wie zijn verzekerd?
Staat op uw polisblad ‘Gezin zonder kinderen’? Dan zijn verzekerd:
- u en uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, mits jonger dan 71 jaar.
Staat op uw polisblad ‘Gezin met kinderen’? Dan zijn ook verzekerd:
- 	uw minderjarige kinderen en kinderen die bij u inwonen of voor studie of stage uitwonend zijn en jonger
zijn dan 27 jaar.
Staat op uw polisblad ‘Alleenstaande zonder kinderen’? Dan verzekeren wij:
- de verzekeringnemer, mits jonger dan 71 jaar. Dat bent u.
Staat op uw polisblad ‘Alleenstaande met kinderen’? Dan zijn ook verzekerd:
- 	uw minderjarige kinderen en kinderen die bij u inwonen of voor studie of stage uitwonend zijn en jonger
zijn dan 27 jaar. Met kinderen bedoelen wij ook uw pleeg-, stief- en adoptiekinderen.

b. Welke risico’s zijn verzekerd?
-	Een plotseling en onverwacht van buitenkomend geweld (het ongeval) waardoor lichamelijk letsel wordt
veroorzaakt. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn.
- Ook verzekerd zijn de volgende ongevallen:
- direct inwerken van of vergiftiging door een gas, damp of stof;
- het ongewild binnenkrijgen van voorwerpen en stoffen (maar geen ziekteverwekkers);
- complicaties of verergering door eerste hulp of medische behandeling na een ongeval;
-	stikken, verdrinken, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezen, verbranden, etsen door bijtende
vloeistoffen, blikseminslag of een andere elektrische ontlading;
- uitputting, verhongeren, verdorsten en zonnesteek door een ramp; 1
-	besmetting door ziekteverwekkers direct veroorzaakt door een onvrijwillige val in water of een
andere stof. Dit is ook verzekerd als dit gebeurt omdat u vrijwillig mensen of dieren redt.
1

Bijvoorbeeld door een schipbreuk, gijzeling of een noodlanding.

p. 1

c. Wat is niet verzekerd?
U en de andere verzekerden krijgen geen uitkering als het ongeval te maken heeft met:
- opzet van een verzekerde. Hieronder valt ook zelfdoding of een poging daartoe;
- het plegen van een misdrijf;
-	vechten of bewuste roekeloosheid (waagstuk). Dit is wel verzekerd bij een poging tot het redden van mens
of dier. Ook is het verzekerd als het gaat om zelfverdediging en afweren van een dreigend gevaar;
-	het beroepsmatig beoefenen van een sport;
-	overmatig alcoholgebruik. Behalve als u aantoont dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder
dan 0,5‰ alcohol in zijn bloed had;
-	het gebruik van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. Behalve als het gebruik van dit
middel volgens voorschrift van een arts is en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing houdt;
- reizen in een motorvliegtuig, anders dan als passagier;
- het verergeren van een ziekte;
-	een ingewandsbreuk (hernia abdominalis), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï pulposi);
-	een psychische aandoening. Behalve als deze medisch aantoonbaar het gevolg is van bij het ongeval
ontstaan hersenletsel.
Ook is niet verzekerd:
-	als de schade te maken heeft met het niet dragen van een helm terwijl deze verplicht is en het letsel
daardoor veroorzaakt is.
Let op: lees ook ‘Wat is nooit verzekerd?’. Dit vindt u in onze Algemene voorwaarden Particulier.

d. Welk maximum bedrag is verzekerd?
- € 10.000,- bij overlijden door een ongeval.
- Tot € 50.000,- bij blijvende invaliditeit door een ongeval.
-	Bij blijvende invaliditeit krijgt u een percentage van het verzekerde bedrag vergoed.
Het uitkeringspercentage bij volledig verlies of functieverlies is:
- als u helemaal verlamd bent:		 100%
- bij volledige verstoring van de geest door hersenletsel:		 100%
- bij verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen:		 100%
- bij verlies van gezichtsvermogen van één oog:
30%
- bij verlies van het gehoor van beide oren:		 60%
- bij verlies van het gehoor van één oor:		 25%
- bij verlies van een arm tot in het schoudergewricht:
75%
- bij verlies van een arm tot in het ellebooggewricht:
70%
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- bij verlies van een hand:
65%
- bij verlies van alle vingers van een hand:
65%
- bij verlies van een duim:
25%
- bij verlies van een wijsvinger:
15%
- bij verlies van een middelvinger:
10%
- bij verlies van een ringvinger of van een pink:
10%
- bij verlies van een been tot in het heupgewricht:
75%
- bij verlies van een been tot in het kniegewricht:
60%
- bij verlies van een voet:
50%
- bij verlies van een grote teen:
10%
- bij verlies van een van de overige tenen:
5%
- bij verlies van een milt:
5%
- bij verlies van een nier:
5%
- bij verlies van een long:
25%
- bij verlies van reuk of smaak:
10%
- bij verlies van het spraakvermogen:
50%
- bij verlies van een natuurlijk gebitselement:
1%
- bij verlies van het hele natuurlijke gebit:
20%
	Staat uw blijvende invaliditeit niet in deze lijst? Dan keren wij een percentage van het verzekerde bedrag
uit. Dit is het percentage blijvende invaliditeit dat de door ons ingeschakelde medici hebben vastgesteld.

e. Wat is het eigen risico?
Er is geen eigen risico.
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2. Hoe stellen wij de uitkering vast?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 e uitkering stellen wij vast. Dit doen wij na onderzoek door medische- en andere deskundigen. Zodra wij
D
de uitkomst van dit onderzoek weten, hoort u dit van ons.
De mate van blijvende invaliditeit stellen we vast zodra de toestand stabiel is (dus niet meer zal
verbeteren of verslechteren). Dit doen we uiterlijk twee jaar na het ongeval.
Als de verzekerde door een ongeval alsnog overlijdt, wordt uitsluitend het overlijdensbedrag uitgekeerd.
Komt de verzekerde door een andere oorzaak dan het ongeval te overlijden? En is de blijvende invaliditeit
door het ongeval nog niet vastgesteld? Dan bepalen wij de uitkering alsof verzekerde nog zou leven.
Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van de
verzekerde.
De blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zonder rekening te houden met eventuele externe prothesen. Er
wordt wel rekening gehouden met eventuele prothesen die in uw lichaam worden geplaatst en daarmee
de blijvende invaliditeit verminderen.
Vergroten bestaande aandoeningen en/of gebreken de gevolgen van een ongeval? Dan keren we niet
meer uit dan wanneer de verzekerde voor het ongeval helemaal valide en gezond zou zijn geweest.
Is na 12 maanden nog geen blijvende invaliditeit vastgesteld? Dan wordt bij de uitkering (na 12 maanden)
het bedrag verhoogd met 6% per jaar.
Is er sprake van overlijden of invaliditeit door een ongeval? En werd daarbij niet de verplichte autogordel
gedragen? Dan wordt de uitkering met 25% verlaagd.
Overlijden beide partners door hetzelfde ongeval binnen 24 uur na elkaar? En hebben zij een kind dat
jonger is dan 18 jaar? Dan wordt de uitkering met 50% verhoogd.

3. Aan wie keren wij uit?
•
•
•

Wij keren uit aan de verzekeringnemer.
Bij overlijden van de verzekerde keren wij uit aan de echtgeno(o)te of partner. Is er geen echtgeno(o)te
of partner? Dan keren wij uit aan de erfgenamen. Zijn die er niet? Dan keren wij niet uit.
U hebt het recht een ander persoon als begunstigde aan te wijzen. Deze persoon noemen wij dan op
het polisblad.
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4. Welke extra aandachtspunten zijn er?
•
•
•

•
•

•
•

Bij een ongeval moet u zich onmiddellijk medisch laten behandelen.
Is er sprake van overlijden door een ongeval? Dan moet dit minstens 48 uur vóór de begrafenis/crematie
aan ons worden doorgegeven.
Is sprake van blijvende invaliditeit door een ongeval? Dan moet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen 90 dagen aan ons doorgeven. Licht u ons later in?
Dan bent u alleen verzekerd als u kunt bewijzen dat:
- u alle adviezen en voorschriften van de arts(en) hebt gevolgd en
- de invaliditeit alleen het gevolg is van het ongeval en
-	de gevolgen niet groter zijn geworden door een ziekte of andere oorzaak.
U moet meewerken aan een eventueel geneeskundig onderzoek en medische behandeling. Vragen wij om
een geneeskundig onderzoek? Dan betalen wij de kosten hiervan.
Is er een verschil van mening over de aard, omvang of gevolgen van het ongeval? Dan beslist een
commissie van drie artsen. Eén arts wordt door de verzekerde aangewezen, één door ons en de derde
door de beide gekozen artsen.
Door het melden van een ongeval machtigt u ons om bij anderen informatie te vragen.
Bij overlijden moeten de erfgenamen meewerken om ons de doodsoorzaak te laten vaststellen.

5. Wat bedoelen wij met…?
In de polisvoorwaarden worden soms begrippen gebruikt met een eigen betekenis. Omdat dit voor de
verzekering nodig is, kunnen we dat niet altijd voorkomen. Daarom leggen we ze hieronder uit. Ook vindt u
uitleg van de gebruikte begrippen in de Algemene voorwaarden Particulier.

Blijvende invaliditeit: Dit is het blijvend (functie)verlies van een deel of orgaan van/in het lichaam. Dit moet
medisch vast te stellen zijn.
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