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Model OE 03.3.11 A AOV voor zelfstandig
ondernemers;
voorlopige dekking voor
arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van een
ongeval

Voor een aangevraagde (uitbreiding van de dekking van een lopende) arbeidsongeschikt-
heidsverzekering is door Delta Lloyd voorlopige dekking verleend voor arbeidsongeschiktheid
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval dat plaatsvindt gedurende de periode
van voorlopige dekking; de condities zijn schriftelijk door Delta Lloyd vastgelegd. 
Gedurende de periode van voorlopige dekking gelden in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden de volgende bepalingen:

Artikel 1 Definitie van het begrip ongeval

Onder ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waaruit een medisch vast te stellen lichamelijk
letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een onverwachts van buiten
inwerkend uitwendig geweld op het lichaam van verzekerde.

Onder ongeval wordt tevens verstaan:
– Acute vergiftiging: acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild

binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging
door gebruik van genees-, genot- of narcosemiddelen;

– Besmetting: besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze
besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in water of in
enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot
redding van mens, dier of goederen;

– Binnenkrijgen van stoffen: het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of
voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen,
waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van
ziektekiemen;

– Spierletsel: ontwrichting of scheuring van spier- en bandweefsel, mits dit letsel plotseling
is ontstaan en de aard en plaats geneeskundig worden vastgesteld;

– Uitputting, verhongering, verdorsting, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte en zonnebrand
als gevolg van onvoorziene omstandigheden;

– Ziektekiemen: wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen
in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;

– Complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste
hulpverlening of van door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling.

Artikel 2 Additionele uitsluitingen en beperkingen

Er bestaat geen recht op uitkering voor arbeidsongeschiktheid door of verband houdende met:
– Allergische reacties anders dan door een gebeurtenis genoemd in artikel 1 onder

'besmetting’;
– Psychische aandoeningen of daaruit voortvloeiende gevolgen, tenzij deze medisch

aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van een door het ongeval veroorzaakte
blijvende hersenweefselbeschadiging;

– Pijn of daaruit voortvloeiende gevolgen;
– Ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei

pulposi), peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet),
ontsteking rondom een schoudergewricht (periartritis humeroscapularis), tennisarm
(epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitis medialis);

– De gevolgen van een door verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er
enig verband bestaat met een onder de polis gedekt ongeval, dat deze behandeling
noodzakelijk maakte;

– Ongeval als gevolg van ziekte: ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand
van verzekerde of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van verzekerde.

Artikel 3 Bestaande afwijkingen

– Invloed van niet ongevalsgevolgen: mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn
door ziekte, gebrekkigheid of een afwijkende lichaams- -of geestesgesteldheid van 
verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevolgen 
die het ongeval gehad zou hebben, indien de verzekerde geheel valide en gezond zou 
zijn geweest;

– Verergering ziektetoestand: voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een
ongeval is verergerd, wordt hiervoor geen uitkering verleend.

Artikel 4 Verplichting ongevallen binnen 3 x 24 uur te melden

Verzekerde is verplicht om een ongeval binnen 3 keer 24 uur aan Delta Lloyd te melden. 
Het niet nakomen van deze verplichting heeft verlies van elk recht op uitkering tot gevolg.

Artikel 5 Beëindiging van de voorlopige dekking

Delta Lloyd heeft het recht de dekking op elk gewenst moment te beëindigen of te beperken
door middel van een kennisgeving aan verzekeringnemer op het laatste bij Delta Lloyd
bekende adres en/of aan de tussenpersoon via wiens bemiddeling de verzekering is
aangevraagd.
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