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Artikel 1 Algemene Begripsomschrijvingen

1.1 Ongeval
Een ongeval is een gebeurtenis waarbij verzekerde wordt
getroffen, onafhankelijk van de wil van  verzekerde, door
plotseling en van buitenaf op hem inwerkend fysiek geweld,
waardoor in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toege-
bracht. Aard  van het letsel moet geneeskundig kunnen wor-
den vastgesteld.  

Tevens wordt onder een ongeval verstaan:
1.1.1 het van buitenaf ongewild in het spijsverteringskanaal, de

luchtwegen, ogen of gehoororganen geraken van stoffen of
voorwerpen, waardoor in één ogenblik letsel wordt toege-
bracht.

1.1.2 het plotseling en onvrijwillig binnenkrijgen van gassen, dam-
pen, vloeibare of vaste stoffen, waardoor in een ogenblik let-
sel wordt toegebracht.

1.1.3 besmetting door ziekteverwekkers, mits deze besmetting uit-
sluitend een  rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val
in water of in een andere stof, of het zich daarin begeven ter
redding van mens of dier.

1.1.4 verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevrie-
zing, verbranding (mits niet ten gevolge van de inwerking
van stralen) en elektrische ontlading.

1.1.5 lichamelijk letsel dat opzettelijk door een ander is veroor-
zaakt.

1.1.6 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als
gevolg van een  natuurramp.

1.1.7 complicaties en kunstfouten, opgetreden bij eerste hulpver-
lening bij een ongeval of bij toegepaste behandelingen,
indien deze behandelingen door een ongeval noodzakelijk
zijn en mits deze behandelingen zijn verricht door of op voor-
schrift van een arts.

1.1.8 verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en
bandweefsel, mits plotseling ontstaan en aard en plaats
geneeskundig zijn vast te stellen.

1.2 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is de rechtspersoon met wie de verzekering
is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.3 Verzekerde
Verzekerde is degene die als zodanig op het polisblad is 
vermeld.

1.4 De maatschappij
Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A., de ver-
zekeringmaatschappij waarmee de verzekeringsovereen-
komst is gesloten.

Artikel 2 Begunstiging  

2.1 Voor de uitkering krachtens artikel 4.1, rubriek A of daaraan
gekoppeld artikel 4.3, rubriek E geldt als begunstigde dege-
ne die ten tijde van het overlijden de echtgenoot/echtgenote
van verzekerde was of de met verzekerde in duurzaam
gezinsverband samenwonende partner. Bij ontbreken van
een echtgenoot/echtgenote/partner zijn begunstigde de erf-
genamen. De uitkering geschiedt na overleg met verzeke-
ringnemer.

2.2 Begunstigde voor de uitkering krachtens artikel 4.2, rubriek
B of daaraan gekoppeld artikel 4.3, rubriek E zijn verzekerde
of zijn erfgenamen. De uitkering geschiedt na overleg met
verzekeringnemer.

Artikel 3 Duur van de dekking

3.1 Voor verzekerden met een dienstverband bij verzekeringne-
mer voor onbepaalde tijd geldt een 24-uurs dekking. 

3.2 Voor de overige verzekerden bestaat uitsluitend dekking tij-
dens het verrichten van werkzaamheden op plaatsen en
uren welke door de verzekeringnemer zijn vastgesteld, inclu-
sief het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar
die werkzaamheden worden verricht. Welke personen wor-
den aangemerkt als overige verzekerden blijkt uit de admi-
nistratie van verzekeringnemer.

Artikel 4 De verzekerde rubrieken

4.1 Rubriek A : Recht op uitkering bij overlijden
Bij overlijden van verzekerde, rechtstreeks en uitsluitend
veroorzaakt door een ongeval en mits verzekerde binnen
twee jaar na het ongeval overlijdt, ontstaat recht op uitkering.
Op de uitkering vanwege overlijden worden in mindering
gebracht de bedragen die in verband met artikel 4.2 zijn 
uitgekeerd. Indien blijkt dat de wegens blijvende invaliditeit
uitgekeerde bedragen hoger zijn dan het verzekerde bedrag
voor overlijden, wordt het verschil niet teruggevorderd. 

4.2 Rubriek B:  Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit
Indien rechtstreeks en uitsluitend als gevolg van een onge-
val bij verzekerde door lichamelijk letsel functieverlies
optreedt, ontstaat recht op uitkering. De vaststelling van de
mate van blijvende invaliditeit vindt plaats zodra de toestand
van verzekerde redelijkerwijs vrijwel niet meer zal verbete-
ren of verslechteren noch de dood ten gevolg zal hebben,
doch uiterlijk twee jaar na het ongeval.
Indien verzekerde voor de vaststelling van de invaliditeit
overlijdt als gevolg van het ongeval is de maatschappij geen
uitkering terzake van blijvende invaliditeit verschuldigd.
Indien verzekerde voor de vaststelling van het uitkeringsper-

C
O

.1
00

0.
10

.0
4



centage overlijdt door een andere oorzaak dan het ongeval
blijft het recht op uitkering bestaan. De te verwachten defini-
tieve graad van invaliditeit wordt dan vastgesteld aan de
hand van beschikbare medische gegevens. 

4.3 Rubriek E:  Recht op extra uitkering 
Zodra aannemelijk is dat er recht op uitkering bestaat uit
hoofde van rubriek A of B, ontvangt begunstigde de extra uit-
kering die op het polisblad is vermeld. Dit bedrag wordt niet
verrekend met de definitieve uitkering. 

Artikel 5 Vaststelling van de uitkering bij 
blijvende invaliditeit                                            

5.1 De uitkering in verband met blijvende invaliditeit wordt op de
volgende wijze vastgesteld. Van het verzekerde bedrag 
worden de volgende percentages uitgekeerd.     
Bij geheel verlies of blijvende gehele onbruikbaarheid van:
- een arm tot en met het schoudergewricht 80%
- een hand tot aan het polsgewricht 70%
- een duim 25%
-.een wijs- of middelvinger 20%
- een ringvinger of pink 10%
- een been tot en met het heupgewricht 70%
- een voet tot aan het enkelgewricht 70%
- een grote teen 10% 
- de overige tenen elk 5%

- het gezichtsvermogen van beide ogen 100% 
- het gezichtsvermogen van één oog 50%
- een ooglens 15%
- het gehoor van beide oren 65% 
- het gehoor van één oor 30% 
- smaak en/of reuk 10%
- de milt 10%
- één nier 20%

Bij gedeeltelijk verlies respectievelijk gedeeltelijk blijvende
onbruikbaarheid van de hierboven genoemde lichaamsdelen
wordt een evenredig gedeelte uitgekeerd van het percenta-
ge dat voor geheel verlies respectievelijk blijvende gehele
onbruikbaarheid is vastgesteld. Bij verlies en/of blijvende
onbruikbaarheid van meer dan één vinger van een hand
wordt niet meer uitgekeerd dan bij het verlies van de hele
hand.
Bij het optreden van een cervicaal acceleratieletsel 
(whiplash) of daarmee gelijk te stellen letselgevolgen keert de
maatschappij ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag uit.

5.2 In andere dan bovengenoemde gevallen van blijvende inva-
liditeit van verzekerde wordt het percentage bepaald aan de
hand van de tabellen van de laatste uitgave van de “Guides
to the Evaluation of Permanent Impairment” van de Ameri-
can Medical Association (AMA) aangevuld met de richtlijnen
van de Nederlandse specialisten verenigingen.

5.3 Het percentage blijvend functieverlies stelt de door de maat-
schappij aangewezen geneeskundig adviseur vast.
Bij de bepaling van het percentage gaat hij uit van de door
middel van medisch onderzoek in Nederland geconstateer-
de objectieve afwijkingen.
Bij de bepaling van dit functieverlies houdt hij geen rekening
met uitwendig geplaatste kunst- of  hulpmiddelen. Met
inwendig geplaatste kunstmiddelen houdt hij wel rekening bij
de bepaling van het functieverlies. De eventueel bestaande
arbeidsongeschiktheid heeft geen invloed op de mate van
invaliditeit.

5.4 Maximaal 100% van de verzekerde som wordt vergoed
indien verzekerde meerdere ongevallen overkomt.

Artikel 6 Rentevergoeding

Indien één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden nog
geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, wordt over het uit te
keren bedrag een rente vergoed welke als volgt wordt vast-
gesteld en voldaan.
De rentevergoeding vindt plaats vanaf de 366e dag na het
ongeval en wordt berekend over het bedrag van de uitkering.
Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente. De
rente wordt voldaan gelijktijdig met de uitkering.

Artikel 7 Invloed van bestaande invaliditeit of 
ziekelijke toestand

7.1 Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziek-
te, gebrekkigheid of een bijzondere lichaams- of geestesge-
steldheid van verzekerde wordt voor de vaststelling van de
invaliditeit uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad
zou hebben, indien verzekerde geheel valide en gezond
geweest zou zijn. 

7.2 Indien  een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval
is verergerd, bestaat geen recht op uitkering.

7.3 Indien verzekerde reeds voor het ongeval gedeeltelijk invali-
de was en er bestaat recht op uitkering,  dan wordt het ver-
schil uitgekeerd tussen de mate van invaliditeit voor en na
het ongeval, waarbij ook de mate van invaliditeit voor het
ongeval op dezelfde wijze wordt vastgesteld.

Artikel 8 Uitsluitingen

Er bestaat geen recht op uitkering voor overlijden of blijven-
de invaliditeit veroorzaakt of mede ontstaan door:

8.1 het overmatig gebruik van alcohol. Hiervan is sprake indien
verzekerde ten tijde van het ongeval meer dan 0,8 promille
alcohol in zijn bloed had. 

8.2 het gebruik van genees- of genotmiddelen anders dan op
medisch voorschrift.

8.3 ziekte of gebrekkigheid, een bijzondere lichamelijke of
geestelijke toestand, tenzij dit een direct en uitsluitend
gevolg is van een ongeval, waarvoor de maatschappij een
uitkering verschuldigd is.

8.4 enige medische of verpleegkundige handeling door wie ook
verricht, inclusief complicaties en kunstfouten anders dan bij
eerste hulpverlening. 

8.5 het binnenkrijgen van ziektekiemen door een insectenbeet of
-steek, zoals malaria, vlektyfus, pest en slaapziekte.

8.6 opzet of met goedvinden van verzekerde of begunstigde.      
8.7 het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf.
8.8 een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roe-

keloos in gevaar wordt gebracht, tenzij het verrichten van dit
waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van
een beroep, of dit waagstuk werd verricht bij rechtmatige
zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of
zaken te redden.                 

8.9 het verblijf in een motorvliegtuig anders dan als passagier.  
8.10 voorbereiding tot of deelneming aan gevaarlijke sporten te

weten: parachutespringen, zeilvliegen, zweefvliegen, ballon-
varen, duiken, snelheidswedstrijden en recordritten met
motorrijtuigen, snelheidswedstrijden en springconcoursen
met paarden.  

8.11 alpinisme, waaronder wordt verstaan het klimmen en afda-
len waarbij het noodzakelijk is dat gebruik wordt gemaakt
van touwen en/of haken.  

8.12 molest, waaronder te verstaan gewapend conflict, burger-
oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De zes genoemde vormen van molest vormen een onder-
deel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op
2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrecht-
bank te Den Haag is gedeponeerd.   

8.13 een atoomkernreactie.
8.14 (semi)professionele sportbeoefening.
8.15 een ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussen-

wervelschijf (hernia nuclei pulposi).

Artikel 9 Verplichtingen bij een ongeval 

9.1 Indien verzekerde overlijdt zijn de begunstigden, op straffe
van verlies van hun rechten uit de polis, verplicht de maat-
schappij ten minste 48 uur voor de begrafenis of de crema-
tie in te lichten. Tevens zijn de begunstigden verplicht mede-
werking te verlenen aan alle maatregelen die nodig zijn om
de doodsoorzaak vast te stellen. 

9.2 Indien melding van het overlijden later plaats heeft dan het
gestelde in artikel 9.1 wordt alleen uitgekeerd indien kan
worden aangetoond dat het overlijden uitsluitend het gevolg
was van het ongeval. Een beroep op dit artikel is alleen
mogelijk, indien een dergelijke melding plaatsvindt binnen
zes maanden na overlijden.

9.3 Verzekeringnemer en/of verzekerde is op straffe van verlies



van zijn rechten uit de polis, verplicht bij te verwachten blij-
vende invaliditeit de maatschappij zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 90 dagen, in kennis te stellen van een onge-
val, waaruit recht op uitkering zou kunnen ontstaan.
Na 90 dagen bestaat alleen recht op uitkering, indien verze-
keringnemer en/of verzekerde kan aantonen dat de invali-
diteit  uitsluitend is veroorzaakt door het ongeval. Dit recht
vervalt als de melding later dan twee jaar na het ongeval
plaatsvindt.

9.4 Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis, verplicht de door de maatschappij verlangde mede-
werking te verlenen, zoals het zich laten onderzoeken door
de arts(en) die door de maatschappij zijn aangewezen.

9.5 Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis, verplicht zich onder geneeskundige behandeling te
stellen of daaronder te blijven. Indien dit redelijkerwijs is
geboden dient verzekerde aan de genezing mee te werken
en de voorschriften van de behandelend arts(en) op te vol-
gen en gedrag na te laten dat de genezing verhindert of ver-
traagt.

Artikel 10 Duur van de verzekering en wijziging van 
premie en/of voorwaarden

10.1 De verzekering is gesloten voor de op het polisblad genoem-
de verzekeringstermijn en wordt  telkens stilzwijgend met
eenzelfde termijn verlengd, tenzij de verzekering tenminste
drie maanden voor de aanvang van die termijn aangetekend
is opgezegd en de opzegging niet voor de contractsverval-
datum is herroepen.                                                            

10.2 De verzekering kan beëindigd worden na een schade.
10.3 De maatschappij heeft het recht de premie en/of voor-

waarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de
maatschappij gerechtigd de premie en/of de voorwaarden
van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te
passen op een door de maatschappij te bepalen datum. De
maatschappij stelt de verzekeringnemer van die wijziging in
kennis en verzekeringnemer wordt geacht hiermee in te
stemmen, tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde
termijn schriftelijk meedeelt niet akkoord te gaan. In dat
geval eindigt de verzekering per de voorgestelde wijzigings-
datum.

Artikel 11 Premieberekening

Aan het begin van ieder verzekeringsjaar wordt de premie
voor dat jaar berekend op basis van het hoogste aantal ver-
zekerden op enig moment over het afgelopen jaar.

Artikel 12 Premiebetaling

Verzekeringnemer is verplicht binnen 30 dagen na aanbie-
ding van de nota de verschuldigde premie en kosten aan de
maatschappij te voldoen. Indien verzekeringnemer niet
binnen deze termijn betaalt, wordt de verzekeringsdekking
opgeschort. De premie en de kosten blijven verschuldigd. De
verzekering wordt van kracht 24 uur nadat de maatschappij
het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

Artikel 13 Schadevergoeding en verval van aanspraken

13.1 De schade wordt vergoed  binnen 30 dagen nadat alle
bescheiden, die op de schaderegeling betrekking hebben
door de maatschappij zijn ontvangen en de maatschappij de
betalingsplicht heeft erkend. Elk recht op schadevergoeding
vervalt vijf jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden, ten-
zij de maatschappij in rechte tot vergoeding is aangesproken. 

13.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt als niet binnen 6
maanden, nadat schadevergoeding door de maatschappij is
geweigerd, een rechtsvordering is ingesteld.

13.3 Indien bij schade blijkt dat er ten tijde van het ongeval meer
verzekerden betrokken waren dan het aantal verzekerden
dat op het polisblad is vermeld, wordt het recht op uitkering
voor elke verzekerde naar evenredigheid verminderd.

Artikel 14 Grondslag en geschillen

14.1 Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.      
14.2 Klachten met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst

kan verzekeringnemer schriftelijk indienen bij de directie van
de maatschappij en/of bij de Stichting Klachteninstituut Ver-
zekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Artikel 15 Registratie van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de 
administratie van de maatschappij. Op deze registratie is
een privacyreglement van toepassing.




