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Voorwaarden
StudentenVoordeelPakket 2006

Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke
voorwaarden Pakketverzekering van toepassing.
De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering en deze
voorwaarden StudentenVoordeelPakket 2006 worden geacht één
geheel te vormen. Als en voor zover er sprake is van strijdigheid
tussen de verzekeringsvoorwaarden StudentenVoordeelPakket 2006
en de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering gaan
de voorwaarden StudentenVoordeelPakket 2006 voor.

Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en Speciale
Voorwaarden uit de voorwaarden StudentenVoordeelPakket 2006
gelden de bepalingen uit de Speciale Voorwaarden.

Inhoudsopgave

1 Overzicht van de verzekeringen en de verzekerde bedragen
in het StudentenVoordeelPakket

2 Algemene Voorwaarden StudentenVoordeelPakket
3 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering
4 Speciale Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor

Particulieren
5 Speciale Voorwaarden Ongevallenverzekering

Overzicht van de verzekeringen en de verzekerde bedragen

in het StudentenVoordeelPakket

1  Inboedelverzekering

Verzekerd bedrag EUR 10.000,-.

Als uit het verzekeringsbewijs blijkt dat er een verhoogd
verzekerd bedrag inboedel geldt of als dekking wordt gegeven
voor gehuwd/samenwonend zonder kinderen, bedraagt het
verzekerd bedrag inboedel EUR 20.000,-.

2  Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

(secundaire dekking)

De aansprakelijkheid van de student is veelal verzekerd op de
aansprakelijkheidsverzekering van de ouder(s). De
aansprakelijkheidsverzekering van het
StudentenVoordeelPakket is uitsluitend van kracht indien en
voor zover er geen of onvoldoende dekking is op:
-  de aansprakelijkheidsverzekering van de ouder(s) of;
-  enige andere aansprakelijkheidsverzekering.
Ingeval van schade dient daarom eerst een beroep te worden
gedaan op één van deze aansprakelijkheidsverzekeringen
(zie hiervoor de speciale voorwaarden
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, artikel 2.D).

Maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis EUR 500.000,-.

3  Ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht als uit het verzekeringsbewijs
blijkt dat het StudentenVoordeelPakket is gesloten inclusief
de ongevallendekking en geldt dan voor de op het
verzekeringsbewijs met naam en geboortedatum genoemde
verzekerde.

Verzekerde bedragen
1  Bij overlijden EUR 2.500,-
2  Bij blijvende invaliditeit EUR 35.000,-
3  Omscholingskosten maximaal per jaar EUR 5.000,-
Totale uitkering omscholingskosten EUR 25.000,-
gedurende maximaal 5 jaar.

Blad 1

Als uit het verzekeringsbewijs blijkt dat dekking wordt
gegeven voor gehuwd/samenwonend zonder kinderen, dan
geldt een verzekerd bedrag bij overlijden van EUR 5.000,-.

Algemene Voorwaarden StudentenVoordeelPakket

1 Verzekerden

Verzekerd zijn:
-  Alleenstaande of;
-  Gehuwd/samenwonend zonder kinderen.

2 Verplichtingen van de verzekerde

Verzekerde moet in het bezit zijn van een ABN AMRO
Studentenrekening of een ABN AMRO Studentenpakket.

2.a  Risicowijziging

Verzekerde dient verzekeraar direct schriftelijk mededeling te
doen van:
-  wijziging van alleenstaand naar gehuwd/samenwonend
zonder kinderen of gezin met kinderen;
-  wijziging van gehuwd/samenwonend zonder kinderen naar
gezin met kinderen;
-  verhuizing;
-  beëindiging van het recht op studiefinanciering;
-  vertrek naar het buitenland in verband met stage in het kader
van een te volgen opleiding.

Verzekerde is verplicht de verzekeraar direct schriftelijk op de
hoogte te stellen indien één van deze gebeurtenissen zich
voordoet. Als verzekerde niet aan de bovengenoemde
verplichting(en) voldoet, verliest verzekerde alle recht op
schadevergoeding.

3 Beëindiging StudentenVoordeelPakket

Het StudentenVoordeelPakket wordt onmiddellijk beëindigd:
1  wanneer het recht op studiefinanciering voor de verzekerde
vervalt en/of;
2  wanneer kinderen tot het huishouden van de verzekerde
(gaan) behoren en/of;
3  wanneer de woonplaats van de verzekerde buiten Nederland
gelegen is (verzekerde staat niet meer ingeschreven in het
bevolkingsregister in Nederland).
In situatie 1 en 2 worden de inboedelverzekering en de
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het
StudentenVoordeelPakket automatisch omgezet naar de
ABN AMRO Pakketverzekering. De ongevallenverzekering
komt te vervallen. In situatie 3 kan de ABN AMRO
Pakketverzekering niet aan de verzekerde worden aangeboden.

U kunt binnen 14 dagen na ingangsdatum van de verzekeringen in
de ABN AMRO Pakketverzekering aangeven dat u daarvan afziet.
De verzekeringen worden dan per ingangsdatum beëindigd.
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Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1.1 Inboedel

De roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding
van de verzekerde die met naam en geboortedatum op het
verzekeringsbewijs is vermeld. Tot de inboedel worden
gerekend fietsen, antennes, zonweringen en kleine huisdieren.

Niet tot de inboedel worden gerekend:
-  motorrijtuigen;
-  brom- en snorfietsen;
-  caravans en aanhangwagens, anders dan tweewielige
bagagewagentjes;
-  vaartuigen, anders dan roeiboten, kano’s en surfplanken;
-  onderdelen van bovenstaande vervoermiddelen;
-  geld en geldswaardig papier.

Als uit het verzekeringsbewijs blijkt, dat dekking wordt
gegeven voor gehuwd/samenwonend zonder kinderen, dan is
op hetzelfde adres ook de inboedel van de inwonende
echtgeno(o)t(e)/partner meeverzekerd.

1.2 Woning

Het door verzekerde permanent bewoonde gebouw of bij
verzekerde in gebruik zijnde woongedeelte van een gebouw in
Nederland. Onder het begrip gebouw wordt tevens verstaan een
door verzekerde permanent bewoonde stacaravan.

1.3 Bewoond

Een woning wordt als bewoond beschouwd, als in de regel hier
iemand dag en nacht aanwezig is.

1.4 Audio-, video- en computerapparatuur (avc-

apparatuur)

De beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals
radio’s, platen-, cd- en dvdspelers, televisietoestellen,
videocamera’s, band-, cassette- en videorecorders, alsmede alle
soorten computerapparatuur, zoals personal computers en
spelcomputers. Dit alles met inbegrip van de daarbij
gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals
platen, compact disks, banden, cassettes, dvd’s, boxen,
monitoren, printers en software.

1.5 Lijfsieraden

Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd:
- om op of aan het lichaam te worden gedragen;
- en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander metaal,
gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke
stoffen, alsmede parels.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

(De met een * aangeduide begrippen zijn toegelicht in artikel 5
Nadere omschrijvingen).

2.A Omvang van de dekking in de woning

De verzekering dekt de schade aan de aanwezige inboedel in de
woning van de op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde,
ontstaan door:

2.A.1  Brand*

Blad 2

2.A.2 Blikseminslag en inductie*

2.A.3 Ontploffing*

2.A.4 Luchtvaartuigen*

2.A.5 Storm*

2.A.6 Water of stoom

onvoorzien gestroomd en/of overgelopen uit
-  de binnen en buiten de woning gelegen waterleiding(en);
-  de daarop aangesloten aan- en afvoerleidingen, toestellen en
sanitair;
-  de centrale verwarmings-, airconditioning- of
sprinklerinstallatie;
-  putten of riolen.

Niet verzekerd is waterschade ontstaan door:
-  slecht onderhoud of constructiefouten aan de woning of pand
waarin zich de inboedel bevindt;
-  bevriezing van de binnen de woning gelegen waterleiding, de
daarop aangesloten toestellen en sanitair met bijbehorende aan-
en afvoerleidingen, alsmede de centrale verwarming-,
airconditioning- of sprinklerinstallatie, wanneer dit te wijten
is aan nalatigheid of onzorgvuldigheid in het treffen van
voorzorgsmaatregelen.

2.A.7 Neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater)

onvoorzien de woning binnengedrongen.

Niet verzekerd is waterschade ontstaan door:
-  neerslag binnengedrongen door openstaande ramen, deuren
of dergelijke openingen;
-  vochtdoorlating van muren;
-  constructiefouten of slecht onderhoud van de woning;
-  grondwater, tenzij het is binnengedrongen door
afvoerleidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties;
-  water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten
en andere beschadigingen van waterkeringen.

Bovendien zijn uitgesloten kosten van herstel aan daken,
dakgoten en afvoerpijpen.

2.A.8 Water onvoorzien gestroomd uit aquaria

met inbegrip van de schade aan de inhoud en breuk van het
aquarium zelf.

2.A.9 Water onvoorzien gestroomd uit waterbedden

Schade aan het waterbed zelf is uitgesloten, tenzij deze
veroorzaakt is door een ander onder artikel 2A genoemde
gebeurtenis.

2.A.10  Diefstal na braak

Schade aan de inboedel door diefstal is alleen verzekerd
indien:
-  braak aan de buitenzijde van de door verzekerde bewoonde
woning aanwezig is;
-  of, als het gebouw ook bij derden in gebruik is, na braak aan
het bij verzekerde in gebruik zijnde woongedeelte.

Onder braak wordt verstaan zichtbare verbreking van een
afsluiting met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te
verschaffen.
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Maximale vergoeding bij diefstal van lijfsieraden en

avc-apparatuur

2.A.10.a  bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale
vergoeding verleend van EUR 2.500,- per gebeurtenis.

2.A.10.b  bij diefstal van audio-, video- en computerapparatuur
wordt een maximale vergoeding verleend van EUR 2.500,- per
gebeurtenis.

2.A.10.c  De volgende beperkingen gelden voor de grote

steden*:

-  voor diefstal van geld en geldswaardig papier geldt een
maximale dekking van EUR 250,- per gebeurtenis;
-  voor elke, op grond van de voorwaarden vastgestelde schade
door diefstal geldt, na toepassing van de van kracht zijnde
maxima, een eigen risico van EUR 250,- per gebeurtenis.
Dit eigen risico is niet van kracht voor schade door diefstal na
braak uit een auto als vermeld in artikel 2.C.2.

2.B Aanvullingen

Bij een schade als gevolg van een oorzaak als vermeld in
artikel 2A zijn boven het verzekerde bedrag tevens verzekerd:

2.B.1 Expertisekosten*

2.B.2 Salvagekosten*

Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor elk
onderdeel (2.B.3 t/m 2.B.8.c) afzonderlijk:
2.B.3 Maatregelen ter voorkoming en vermindering van

schade*

2.B.4 Herstelkosten van de tuin

met uitzondering van schade door storm, neerslag, en diefstal.

2.B.5 Opruimingskosten*

2.B.6 Kosten van vervoer en opslag

van de inboedel in verband met de gehele of gedeeltelijke
onbruikbaarheid van de woning.

2.B.7 Hotel- of pensionkosten

die verzekerde moet maken in verband met de gehele of
gedeeltelijke onbruikbaarheid van de woning, onder aftrek van
de normale kosten voor voeding en huisvesting.

2.B.8 Huurdersbelang

mits de verzekerde huurder is van de woning, de in dit artikel
genoemde schade en/of kosten voor zijn rekening zijn en deze
niet door een andere verzekering zijn gedekt.

Onder huurdersbelang wordt verstaan de in de woning voor
rekening van de verzekerde aangebrachte verbeteringen en
voorzieningen, zoals behang, witwerk, schilderwerk,
betimmeringen, sanitair, parketvloeren en centrale verwarming-,
airconditioning- of sprinklerinstallatie alsmede schuurtjes en
terreinafscheidingen.

Niet is verzekerd schade aan zonweringen, antennes, schuurtjes
en terreinafscheidingen als gevolg van neerslag en diefstal.

2.B.8.a Ook zijn verzekerd de kosten van opsporing en
herstel van gesprongen leidingen, inclusief het daarmee

Blad 3

verbandhoudende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en
andere onderdelen van de woning, mits door het uitgestroomde
water schade aan de woning is ontstaan.

Bij het springen door vorst zijn bovendien de kosten van
herstel gedekt van de op de waterleidingen aangesloten
toestellen en sanitair met bijbehorende aan- en afvoerleidingen,
alsmede de centrale verwarming-, airconditioning- of
sprinklerinstallatie.

Er is echter geen dekking wanneer de bevriezing te wijten is
aan nalatigheid of onzorgvuldigheid in het treffen van
voorzorgsmaatregelen.

2.B.8.b  Tevens is er dekking voor schade aan onderdelen van
de door de verzekerde gehuurde woning, welke schade voor
rekening van de verzekerde komt.

2.B.8.c  Stormschade en eigen risico

Voor schade door storm geldt een eigen risico van EUR 250,-
per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet voor antennes en
zonweringen.

Tot maximaal EUR 500,- per gebeurtenis:
2.B.9 Geld en geldswaardig papier

met inbegrip van chipkaarten, betaalpassen, blanco cheques en
creditcards, toebehorende aan of onder berusting van de
verzekerde. Vergoeding vindt alleen plaats als en voor zover er
geen aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding uit
andere hoofde en voor zover de voorschriften van de
uitgevende kredietinstanties zijn nageleefd.

Schade als gevolg van misbruik en/of fraude met een betaalpas
of creditcard, waarbij gebruik is gemaakt van een pincode is
niet verzekerd.

2.C Bijzondere bepalingen

Meeverzekerd is de inboedel aanwezig:

2.C.1 onder afdaken, op het balkon of in de tuin van de

woning

tegen de oorzaken vermeld in artikel 2A, met uitzondering van
schade door storm, neerslag en diefstal.

Tuinstoelen, tuintafels, parasols, vlaggenstokken en
wasgoederen aanwezig in de tuin, op het erf of balkon van de
woning van de verzekerde zijn wel verzekerd tegen diefstal.

2.C.2 buiten de woning binnen Nederland

voor zover deze zich tijdelijk (gedurende maximaal 2 maanden
achtereen) elders binnen Nederland bevindt:
-  in woningen van normale bouwaard tegen alle oorzaken
vermeld in artikel 2A tot maximaal EUR 2.000,- per
gebeurtenis;
-  in andere gebouwen tot maximaal EUR 1.000,- per
gebeurtenis, tegen alle oorzaken vermeld in artikel 2A;
-  buiten de woning tegen de oorzaken brand, blikseminslag,
ontploffing en luchtvaartuigen. Voorzover de inboedel
aanwezig is in de kofferruimte van een afgesloten auto ook
tegen schade door diefstal na braak aan de buitenzijde van de
auto, echter tot een maximum van EUR 250,-. De kofferruimte
dient te zijn afgedekt met een hoedenplank of soortgelijke
stevige afscherming;
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-  tijdens het vervoer bij verhuizing of transport naar of van een
wasserij, stomerij of een herstelplaats voor reparatie tegen
schade door brand, ontploffing, blikseminslag en
luchtvaartuigen, tegen schade ontstaan door een ongeval het
middel van vervoer overkomen, het uit de strop schieten, het
breken van hijsgerei of enig hulpmiddel gebruikt bij het laden
en lossen.

2.C.3  buiten Nederland

voor zover deze zich tijdelijk (gedurende maximaal
3 maanden) buiten Nederland, doch binnen Europa of
Noord Amerika (VS/Canada) bevindt tot een maximum van
EUR 1.000,- per gebeurtenis tegen schade door brand,
ontploffing en blikseminslag.

2.C.4  in de woning in Nederland tijdens verblijf in het

buitenland

Tot maximaal EUR 5.000,- (gedurende maximaal
1 jaar gerekend vanaf de datum van vertrek naar het
buitenland) tegen schade door brand, ontploffing en
blikseminslag.

Verzekerde dient de verzekeraar direct schriftelijk te
informeren zodra de woning van verzekerde niet permanent
bewoond is.

Als verzekerde niet aan de bovengenoemde verplichting(en)
voldoet, verliest verzekerde alle recht op schadevergoeding.

2.D Uitsluitingen

Uitgesloten is schade ontstaan door:

2.D.1  Aardbeving

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.D.2  Atoomkernreacties

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.D.3  Molest

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.D.4  Overstroming

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.D.5  Luchtverontreiniging

Als gevolg van de door de lucht getransporteerde
verontreiniging en/of bederf veroorzakende stoffen van elders
of als gevolg van zure depositie (hieronder te verstaan
depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de
zuurgraad van de bodem of oppervlaktewater beïnvloeden).

2.D.6  Terrorisme

als omschreven in het Clausuleblad Terrorismedekking
(Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden).

2.D.7  Wettelijk niet toegestane activiteiten

Schade of verlies (mede) veroorzaakt, ontstaan, of verergerd
door wettelijk niet toegestane activiteiten door
verzekeringnemer en/of verzekerde.

2.E Speciale verzekering

Voorts geldt dat, wanneer – zo deze verzekering niet bestond –
aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van schade

Blad 4

onder een apart afgesloten speciale verzekering, zoals een
(huis)elektronica-, kostbaarheden-, reisbagage-, fiets- of
glasverzekering, eerst die speciale verzekering van toepassing
is. Een en ander ongeacht op welke datum de speciale
verzekering is ingegaan.

Artikel 3

Waardebepaling

Als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

Nieuwwaarde en dagwaarde

Als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

Artikel 4

Schadebepaling

4.1  Meerdere polissen elders

Als de verzekerde zaken nog op andere polissen tegen dezelfde
gebeurtenis zijn verzekerd en het gezamenlijke verzekerde
bedrag de waarde van die zaken onmiddellijk voor de
gebeurtenis overtreft, wordt ter bepaling van de vergoeding op
deze polis het hierop verzekerde bedrag naar evenredigheid (te
vermeerderen met een eventuele overdekking) verminderd.

Als de inboedel door meer verzekeringen is gedekt dan zullen
de genoemde maxima naar verhouding worden verlaagd.

Artikel 5

Nadere omschrijvingen

5.1  Brand

Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand:
-  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Als schade door brand wordt ook beschouwd schade, ontstaan
door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand, alsook
de schade ontstaan bij het redden van de verzekerde zaken,
waaronder begrepen schade door wegraken of diefstal en
schade die het gevolg is van door de bevoegde autoriteiten
genomen maatregelen om de voortgang van de brand te stuiten.
Verzekerd is zowel schade door brand in de eigen woning als
door brand in een naburig pand.

5.2  Blikseminslag

Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe,
waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade
is ontstaan aan het aardoppervlak en/of zich daarop bevindende
zaken.

5.3  Inductie

Een door bliksem veroorzaakte overspanning in het
elektriciteitsnet en/of in elektrische of elektronische apparaten.

5.4  Ontploffing

Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of
dampen. De volledige tekst is vermeld in de
gemeenschappelijke voorwaarden.

5.5  Luchtvaartuigen

Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of
ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan
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losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen voorwerp,
alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier
genoemd voorwerp.

5.6 Storm

Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde
(windkracht 7 of hoger).

5.7 Expertisekosten

De kosten van alle bij de schaderegeling betrokken
registerexperts. De kosten van de door de verzekeringnemer
benoemde registerexpert worden vergoed tot maximaal de
kosten van de door de verzekeraar benoemde registerexpert.

5.8 Salvagekosten

De kosten die door of namens de Stichting Salvage tijdens of
direct na een brand worden gemaakt voor het bieden van
hulpverlening en het treffen van de eerste en meest
noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken.

Voorwaarde voor vergoeding van deze kosten is dat de
Stichting Salvage door de brandweer is ingeschakeld.

5.9 Maatregelen ter voorkoming en vermindering van

schade

De kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering door of vanwege u of een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor – indien
gevallen – de verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken.

5.10  Opruimingskosten

De niet reeds in de schaderegeling begrepen kosten van
afbreken, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken op
de locatie van verzekeringnemer, voor zover de afbraak,
wegruiming en/of afvoer het noodzakelijk gevolg is van een
onder deze verzekering gedekte schade en daarvoor geen
enkele behandeling of bewerking van grond of water is vereist.

5.11  Grote steden

De steden Postcodes

Amsterdam 1000 t/m 1109
Den Haag 2500 t/m 2599
Rotterdam 3000 t/m 3099
Utrecht 3500 t/m 3599

Speciale Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor

particulieren

Artikel 1

Bergripsomschrijvingen

1.1 Alleenstaande

Als uit het verzekeringsbewijs blijkt dat de dekking wordt
gegeven voor alleenstaande dan zijn de verzekerden:
-  de met naam en geboortedatum op het verzekeringsbewijs
genoemde verzekerde;
-  zijn/haar logés, alleen voorzover niet elders verzekerd.

1.2 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen

Als uit het verzekeringsbewijs blijkt dat dekking wordt
gegeven voor gehuwd/samenwonend zonder kinderen dan zijn
de verzekerden:

Blad 5

-  de met naam en geboortedatum op het verzekeringsbewijs
genoemde verzekerden;
-  zijn/haar logés, alleen voorzover niet elders verzekerd.

1.3 Schade

Schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid
van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Schade aan zaken: beschadiging, vernietiging en/of verloren
gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

2.A Omvang van de dekking

De verzekering dekt over de gehele wereld de
aansprakelijkheid van de verzekerden als particulier voor
schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en
wel voor alle verzekerden tezamen tot maximaal
EUR 500.000,- per gebeurtenis.

De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen van
een (neven)bedrijf of (neven)beroep en het verrichten van
betaalde (handen)arbeid is niet verzekerd.

2.B Aanvullingen

2.B.1  Verzekerden onderling

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van
elkaar is uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken
verzekerden geleden schade aan personen, voor zover deze
verzekerden ter zake van de gebeurtenis geen aanspraken uit
andere hoofde hebben.

2.B.2  Proceskosten en wettelijke rente

Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
-  de kosten van met goedvinden of op verlangen van de
verzekeraar gevoerde procedures en in haar opdracht verleende
rechtsbijstand;
-  de wettelijke rente over de gedekte schade.

2.B.3  Zekerheidstelling

Als een overheid wegens een onder deze verzekering gedekte
schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter
waarborging van de rechten van de benadeelden, zal de
verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste
EUR 50.000,-. De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te
machtigen over de als zekerheid gestelde som te beschikken,
zodra deze wordt vrijgegeven en tevens alle medewerking te
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

2.B.4  Onroerende zaken

Met betrekking tot onroerende zaken is de aansprakelijkheid
van een verzekerde gedekt als bezitter van:
-  een door deze bewoond pand, met de daarbij behorende
bebouwingen, ook als een deel daarvan wordt verhuurd;
-  een pand, met de daarbij behorende bebouwingen, dat voor
eigen bewoning is gekocht en door deze niet meer of nog niet
wordt bewoond. Dit voor een periode van ten hoogste 2 jaar na
het verlaten of het verkrijgen van het pand;
-  een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning,
stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze
verblijven niet uitsluitend tot verhuur dienen.
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Onder pand wordt ook verstaan een gemeerd liggende
woonboot. Overige aansprakelijkheid in verband met aanbouw,
exploitatie, bezit of eigendom van onroerende zaken,
behoudens incidentele verhuur, zijn van deze verzekering
uitgesloten.

2.B.5 Vriendendienst

Als de schade verband houdt met het belangeloos verrichten
van werkzaamheden bij wijze van vriendendienst, zal de
aansprakelijkheid worden beoordeeld zonder rekening te
houden met deze omstandigheid. Bij toekenning van een
dergelijke schade zal maximaal EUR 12.500,- per gebeurtenis
voor alle benadeelden tezamen worden vergoed.
Aanspraken op uitkering, die de benadeelde uit andere hoofde
heeft, worden eerst in mindering gebracht.

Geen schade wordt vergoed als de vorderende
partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis
betrokken benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten
betrekkingen.

2.C Uitsluitingen

2.C.1 Opzet

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid:
-  van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;
-  van een tot een groep behorende verzekerde voor schade
veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of
nalaten van een of meer tot de groep behorende personen, ook
in geval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen
of nalaten doet niet af dat de verzekerde of, ingeval deze tot
een groep behoort, een of meer tot de groep behorende
personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen
verkeert/verkeren, dat deze/die niet in staat is/zijn de wil te
bepalen.

2.C.2 Seksuele gedragingen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid:
-  van een verzekerde voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook;
-  van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook van een
of meer tot de groep behorende personen, ook ingeval niet de
verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

2.C.3 Opzicht

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade:

2.C.3.1  aan zaken die een verzekerde of iemand anders namens
deze onder zich heeft: uit hoofde van:
-  een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht- of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van
gebruik en bewoning);
-  de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven) beroep;
-  het verrichten van betaalde (handen)arbeid;
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2.C.3.2  aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich
heeft;

2.C.3.3  aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor-
en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen
die een verzekerde of iemand namens deze onder zich heeft;

2.C.3.4  bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of
vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-,
betaalpassen of credit- en chipcards, die een verzekerde of
iemand namens deze onder zich heeft;

2.C.3.5  aan zaken van:
-  de echtgeno(o)t(e) of partner van verzekerde;
-  de personen waarmee verzekerde een gemeenschappelijk
huishouden voert;
-  personen die bij verzekerde inwonen of bij wie verzekerde
inwoont.

Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de aansprakelijkheid
van een verzekerde voor schade:

2.C.3.6  door brand, brandblussing, ontploffing aan een door
deze binnen Nederland gelegen bewoond pand, waarvoor deze
als huurder aansprakelijk is en aan de zich hierin bevindende
zaken, voor zover deze daarvan geen eigenaar, houder of koper
is, tot een maximum van EUR 75.000,-;

2.C.3.7  door brand, brandblussing, ontploffing aan het door
deze voor vakantiedoeleinden gebruikte verblijf en de daartoe
behorende inboedel, niet toebehorende aan een van de
verzekerden;

2.C.3.8  veroorzaakt met of door een antenne, die is
gemonteerd op of aan het door deze voor eigen bewoning
gehuurd pand, voor zover sprake is van schade aan dat pand en
deze voor die schade als huurder aansprakelijk is;

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan zaken
die een verzekerde onder zich heeft, anders dan in de gevallen
als vermeld in artikel 2.C.3.1 t/m 2.C.3.5, zijn verzekerd tot
een maximum van EUR 12.500.- per gebeurtenis.

2.C.4 Motorrijtuigen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in
eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de aansprakelijkheid
van een verzekerde:

2.C.4.1  als passagier van een motorrijtuig.

Het bepaalde in artikel 2.B.1 (verzekerden onderling) en 2.C.3
(opzicht) blijft echter onverminderd van toepassing:

2.C.4.2  voor schade met of door motorisch voortbewogen
maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke
gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per uur
niet kunnen overschrijden, alsmede op afstand bedienbare
modelauto’s.

De in artikel 2.C.4.1 en 2.C.4.2 omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.
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2.C.5 Vaartuigen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig.

Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt:

2.C.5.1  met of door roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten
met een zeiloppervlakte van ten hoogste 20m2 en op afstand
bedienbare modelboten, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust
met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan
3 kW (ongeveer 4 pk);

2.C.5.2  als passagier van een vaartuig. Het bepaalde in artikel
2.B.1 (verzekerden onderling) en 2.C.3 (opzicht) blijft echter
onverminderd van toepassing:

De in artikel 2.C.5.1 en 2.C.5.2 omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.

2.C.6 Luchtvaartuigen

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een
luchtvaartuig, een modelvliegtuig, waarvan het gewicht 20 kg
of meer bedraagt, een doelvliegtuig, een
valschermzweeftoestel, een kabelvlieger met een oppervlakte
van meer dan 1,5 m2, een luchtschip, een modelraket, alsmede
een ballon met een diameter van meer dan 1 meter in geheel
gevulde toestand.

Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt:

2.C.6.1  als passagier van een luchtvaartuig. Het bepaalde in
artikel 2.B.1 (verzekerden onderling) en 2.C.3 (opzicht) blijft
echter onverminderd van toepassing;

2.C.6.2  met of door deltavliegen, parasailing en
parachutespringen.

De in artikel 2.C.6.1 en 2.C.6.2 omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere
verzekering.

2.C.7 Wapens

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met het bezit
en/of gebruik van:

2.C.7.1  wapens als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie,
waarvoor verzekerde geen vergunning heeft;

2.C.7.2  vuurwapens tijdens het jagen.

2.C.8 Atoomkernreacties

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.C.9 Molest

als omschreven in de gemeenschappelijke voorwaarden.

2.C.10 Vaste woonplaats niet langer in Nederland

De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van een
verzekerde die zijn woonplaats niet langer in Nederland heeft,
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met dien verstande dat dan de verzekering in afwijking van het
bepaalde in de gemeenschappelijke voorwaarden 30 dagen na
het vertrek eindigt.

2.C.11  Vaste woonplaats in Nederland, maar verblijf in het

buitenland

Dekking gedurende maximaal 1 jaar met een maximum
verzekerd bedrag per gebeurtenis van EUR 500.000,-.

Verzekerde dient de verzekeraar schriftelijk mededeling te
doen zodra de verzekerde zijn vaste woonplaats niet langer in
Nederland heeft. De mededeling moet zo spoedig mogelijk
worden gedaan, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Als verzekerde niet aan de bovengenoemde verplichting(en)
voldoet, verliest verzekerde alle recht op schadevergoeding.

2.D Secundaire dekking

Als de aansprakelijkheid, die onder deze verzekering is gedekt,
ook is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van
oudere datum, of gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou
hebben bestaan, dan loopt deze verzekering slechts als
excedent boven de dekking die onder andere polis(sen) is of
wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) een
samenloopartikel is opgenomen.

Speciale Voorwaarden Ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht als uit het verzekeringsbewijs
blijkt dat het StudentenVoordeelPakket is gesloten inclusief de
ongevallenverzekering.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1.1 Ongeval

Onder ongeval wordt verstaan: een plotselinge en rechtstreekse
inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van
buitenaf en buiten zijn wil, waardoor geneeskundig vast te
stellen lichamelijk letsel ontstaat, dat het overlijden dan wel de
blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.

1.2 Uitbreiding begrip ongeval

Onder het begrip ongeval wordt ook verstaan:
-  wondinfectie of bloedvergiftiging ontstaan in verband met
een ongeval;
-  acute vergiftiging ten gevolge van het inademen van
schadelijke gassen en/of dampen;
-  acute vergiftiging door het gebruik of het binnenkrijgen van
vergiftigde spijzen of dranken en andere stoffen, met
uitzondering van allergische reactie en vergiftiging door het
binnenkrijgen van ziektekiemen of de daardoor gevormde
vergiften, vergiftiging door het gebruik van alcoholische
dranken, bedwelmende middelen en geneesmiddelen,
voorzover van deze laatste een schadelijke werking te
verwachten is;
-  verdrinking en verstikking;
-  bevriezing en zonnesteek;
-  ongevallen bij redding – of poging daartoe – van mens of
dier, noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf,
eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding;
-  tyfus, paratyfus, dysenterie en de ziekte van Weil, als
redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze ziekten zijn
ontstaan door het binnenkrijgen van ziektekiemen bij een
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onvrijwillige val in het water of in een andere vloeistof of bij
een poging tot redding van mens of dier uit het water of uit
een andere vloeistof;
-  ontberingen als gevolg van schipbreuk, noodlanding,
verdwaling, instorting, watersnood, insneeuwing of
bevriezing;
-  complicaties en verergeringen, optredende in de toestand
van de door een ongeval getroffen verzekerde als gevolg van
de wijze waarop de eerste hulp en/of medische behandeling
werden verleend;
-  ontwrichting, verstuiking, verscheuring van spieren en
weefsels, mits aard en plaats van deze letsels geneeskundig
vast te stellen zijn;
-  lumbago (lendenspit) en spierverrekkingen, vertilling,
tendovaginitis crepitans (peesschede-ontsteking), coup de
fouet (zweepslag), epicondylitis humeri (tennisarm) en
huidletsels aan handen of voeten ontstaan door wrijving of
schuring tegen een hard voorwerp.

Artikel 2

2.1  Omvang van de dekking

De verzekering geeft recht op een uitkering in geval van
overlijden, van geheel of gedeeltelijk blijvende invaliditeit of
vergoeding van kosten van omscholing als de met naam en
geboortedatum op het verzekeringsbewijs genoemde
verzekerde tijdens de dekkingsperiode een ongeval overkomt.

Deze verzekering is van kracht over de gehele wereld.

Artikel 3

3.1  Uitsluitingen

Niet als ongeval worden beschouwd:
-  ingewandsbreuken en tussenwervelschijfbreuken (hernia
nuclei pulposi) en de directe of indirecte gevolgen daarvan.

Geen recht op uitkering bestaat voor een ongeval ten gevolge
van:
-  zelfmoord of poging daartoe;
-  opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
bewuste merkelijke schuld, veroorzaakt door verzekerde of
met zijn goedvinden, ongeacht of het ongeval is veroorzaakt
aan zijn eigen belang(en) of (ook) die van (een) andere
verzekerde(n). Onder verzekerden wordt in dit verband mede
verstaan de echtgenoot, (geregistreerde) partner en
huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, ongeacht of
zij in de polis als verzekerde worden aangemerkt.
-  het gebruik van alcohol of andere verdovende of
opwekkende middelen, waaronder soft of hard drugs;
-  krankzinnigheid of verstandsverbijstering;
-  het deelnemen aan wandaden, ruzies, vechtpartijen, het
uitvoeren van waagstukken, het deelnemen aan of het begaan
van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe;
-  het beoefenen van en/of deelnemen aan sporten waaraan een
meer dan normaal risico voor lichamelijk letsel is verbonden.
Hieronder wordt in ieder geval verstaan gevechtssporten,
ijshockey, bobsleeën, bergsport, skispringen,
parachutespringen, deltavliegen, parasailing, hanggliding,
abseilen, wildwatervaren, speleologie, en deelneming aan of
voorbereiding tot recordritten of wedstrijden te paard, met een
motorvoer en -vaartuig of op rijwielen, het rijden per
motorrijwiel of scooter met een cylinderinhoud van meer 50cc
waaronder ook duorijden en zijspanrijden wordt verstaan. Het
meerijden als duo- of zijspanpassagier van deze
motorrijwielen of scooters is wel meeverzekerd, indien tot
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genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat dit meerijden
bij wijze van uitzondering geschiedde;
-  het maken van een bergwandeling of bergtocht, tenzij deze
wandeling of tocht plaatsvindt over wegen en/of terreinen die
zonder bezwaar ook voor ongeoefenden toegankelijk en
begaanbaar zijn;
-  het maken van luchtreizen anders dan als passagier in een
vliegtuig ingericht tot/geschikt voor personenvervoer en
waarvan de piloot in het bezit is van een voor het
desbetreffende vliegtuig geldig brevet;
-  molest;
-  atoomkernreacties.

Mocht het ongeval al zijn bewezen, dan nog bestaat er geen
recht op uitkering als het ongeval en/of het letsel het gevolg is
van, of mede is veroorzaakt door enig lichamelijke of
geestelijke ziekte of afwijking of enig zodanig gebrek of
ziektetoestand.
Als de gevolgen van het ongeval zijn vergroot door ziekte,
gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevolgen, die
het ongeval zou hebben gehad, wanneer de verzekerde geheel
valide en gezond zou zijn geweest.

Zijn echter de hiervoor genoemde omstandigheden van de
verzekerde het gevolg van een eerder ongeval, waarvoor de
verzekeraar onder deze verzekering een uitkering heeft moeten
doen, dan worden deze omstandigheden niet in aanmerking
genomen.

Geen uitkering zal worden verleend als een bestaande
ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd. Bij het
verlies of de beschadiging van een lichaamsdeel of orgaan, dat
reeds voor het ongeval beschadigd of geheel of gedeeltelijk
voor het gebruik ongeschikt was, zal bij de vaststelling van de
uitkering rekening worden gehouden met het verschil tussen
de toestand vóór en na het ongeval.

3.2  Negatief Reisadvies

Er wordt geen uitkering verleend als het ongeval plaatsvindt in
een land, gebied waarvoor bij aanvang van de reis daarheen
bekend is dat voor de reisbestemming een negatief reisadvies
geldt.

Als verzekerde zich al in het gebied bevindt waarvoor een
negatief reisadvies gaat gelden, wordt wel uitkering verleend
voor gebeurtenissen die (in)direct verband houden met
terrorisme. Voorwaarde is dat verzekerde het desbetreffende
gebied zo snel mogelijk verlaat.

Artikel 4

Schade

4.1  Uitkering bij overlijden

In geval van overlijden wordt het verzekerde bedrag
uitgekeerd aan de wettige erfgenamen.

Eventueel voor het overlijden gedane uitkeringen wegens
blijvende invaliditeit in verband met hetzelfde ongeval,
worden op de uitkering in mindering gebracht.

Als de uitkering voor blijvende invaliditeit hoger is geweest
dan die wegens overlijden verschuldigd zou zijn, dan zal de
verzekeraar nimmer het meerdere terugvorderen.
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4.2  Uitkering bij blijvende invaliditeit

In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde, als een
rechtstreeks gevolg van een ongeval, wordt een uitkering
verleend op basis van een percentage van het voor blijvende
invaliditeit verzekerde bedrag.

Dit percentage is gelijk aan de graad van blijvende invaliditeit
zonder rekening te houden met het beroep of hobby van
verzekerde.

Vaststelling van dit percentage zal geschieden aan de hand van
de meest recent gepubliceerde ‘Guides to be Evaluation of
Permanent Impairment’ van de American Medical Association
(AMA), welk naslagwerk bij de verzekeraar ter inzage ligt.
Voor meerdere ongevallen tezamen wordt in totaal niet meer
uitgekeerd dan het voor algehele blijvende invaliditeit
verzekerde bedrag.

Zolang de mate van invaliditeit niet definitief is vast te stellen,
heeft de verzekeraar het recht de vaststelling van de uitkering
uit te stellen tot ten hoogste 2 jaar na het ongeval. In dit geval
wordt de verzekeraar met ingang van de 366ste dag na het
ongeval een jaarlijkse rente schuldig van 6% over het
uiteindelijk uit te keren bedrag.

De toestand van verzekerde, bestaande ten tijde van het
verstrijken van het tweede jaar na het ongeval is in elk geval
bepalend bij de vaststelling van de mate van de invaliditeit.

De uitkering bij blijvende invaliditeit geschiedt aan verzekerde.

Als verzekerde binnen twee jaar na het ongeval overlijdt –
doch niet als gevolg van het bedoelde ongeval of van een ander
ongeval waarvoor door de verzekeraar uitkering zal worden
verleend – en de uitkering wegens blijvende invaliditeit nog
niet is vastgesteld, zal uitkering worden verleend naar de mate
van functionele invaliditeit, geconstateerd bij het laatste
geneeskundig onderzoek dat in opdracht van de verzekeraar
werd ingesteld.

De uitkering geschiedt aan de erfgenamen.

4.3  Vergoeding van kosten van omscholing ten gevolge van

een ongeval

Als verzekerde, aan wie een uitkering is verleend wegens
blijvende invaliditeit volgens artikel 4.2, door deze invaliditeit
is genoodzaakt een andere studierichting te kiezen, worden de
hierdoor veroorzaakte studie- en andere kosten vergoed, tot het
in het overzicht genoemde maxima.

In onderling overleg wordt de noodzakelijkheid van de
verandering in studierichting alsmede de hoogte van het te
betalen vergoeding door de verzekeraar vastgesteld.

Om de hoogte van de te betalen vergoeding vast te stellen
worden vergeleken de kosten, welke verzekerde nog zou
hebben moeten maken om zijn aanvankelijke studie af te
maken als het ongeval niet had plaatsgevonden, met de kosten,
welke verzekerde in de nieuw te volgen studierichting reeds
heeft gemaakt en naar redelijke verwachting alsnog zal moeten
maken.

De uitkering geschiedt aan de verzekerde.
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4.4  Verplichtingen bij een ongeval

De verzekeringnemer of de begunstigde is verplicht binnen
24 uur als verzekerde de verzekeraar kennis te geven als
verzekerde door een ongeval is overleden.

De verzekerde is verplicht nadat het ongeval heeft
plaatsgevonden, de verzekeraar schriftelijk te laten weten of
hij door het ongeval de kans loopt blijvend invalide te worden.
Dit moet gebeuren binnen 180 dagen nadat een gebeurtenis
heeft plaatsgevonden, waardoor recht op een uitkering zou
kunnen ontstaan. Als verzekerde dit zelf niet met zekerheid kan
zeggen, moet hij hierover zijn behandelend arts raadplegen.

In overleg met de behandelend arts zal de verzekeraar dan de
termijn van 180 dagen verlengen.

Wordt later aangifte gedaan, dan zal recht op uitkering bestaan,
als door de verzekeringnemer/ begunstigde wordt aangetoond
dat:
-  de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van het ongeval;
-  het ongeval binnen de verzekeringstermijn is ontstaan;
-  de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid
of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn
vergroot.

Elk recht op uitkering vervalt indien de aangifte later geschiedt
dan vijf jaren na het plaatsvinden van het ongeval.

Als verzekerde komt te overlijden is het vorenstaande van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elk recht
vervalt als de erfgenamen respectievelijk de begunstigde niet
tenminste 2 x 24 uur voor de begrafenis of crematie aan de
verzekeraar hebben kennisgegeven van het overlijden.

Ook dient verzekerde medewerking te verlenen aan de
maatregelen, die de verzekeraar nodig oordeelt om de blijvende
invaliditeit of de kosten van omscholing na blijvende
invaliditeit vast te stellen.
Tenslotte is de belanghebbende verplicht medewerking te
verlenen aan de maatregelen, die de verzekeraar nodig oordeelt
om de doodsoorzaak vast te stellen. De verzekeraar betaalt de
kosten van dit onderzoek. Het niet nakomen van één van de
verplichtingen in artikel 4 leidt tot verlies van recht op een
uitkering.

4.5  Vaste woonplaats in Nederland, maar verblijf in het

buitenland

Dekking gedurende maximaal 1 jaar gerekend vanaf de datum
van vertrek naar het buitenland.


