
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de
eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.
Artikel 2 van de algemene voorwaarden is op deze verzekering niet van toepassing. Zie hiervoor artikel 11 van deze bijzondere
voorwaarden. Als in de algemene voorwaarden het begrip "schade" of "gebeurtenis" wordt gebruikt, wordt voor deze verzekering
"ongeval" bedoeld.
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5 Beperking van de uitkering
6 Hoe wordt de uitkering geregeld
Onder artikel 7 tot en met 10 zijn geen bepalingen opgenomen
11 Verplichtingen van verzekerden na een ongeval

Artikel 1 aanvullende woordenlijst
Verzekerde
De persoon die op het verzekeringsbewijs genoemd is, onder voorwaarde dat deze een vast woonadres in
Nederland heeft.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.

Artikel 3 Wat is verzekerd
1 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit
a Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde door een ongeval, verstrekken wij een uitkering die overeenstemt

met de mate van invaliditeit.
b Vaststelling van het uit te keren bedrag gebeurt als volgt.

De mate van blijvende invaliditeit wordt uitsluitend vastgesteld door medisch onderzoek dat in Nederland is
uitgevoerd.
Voor de bepaling van de mate van blijvende invaliditeit, hanteren wij de maatstaven die vastgelegd zijn in de
laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Dit is een uitgave van de
American Medical Association. De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de
Nederlandse specialistenverenigingen.
De uitkering voor blijvende invaliditeit wordt berekend door het hiervoor verzekerde bedrag te vermenigvuldi-
gen met het vastgestelde invaliditeitspercentage. Hieronder staan voorbeelden van uitkeringspercentages
op basis van de A.M.A.-guide.
Uitkeringspercentage bij volledig (functie)verlies van alleen
een arm ....................................................................... 60%
een hand...................................................................... 54%
een duim...................................................................... 22%
een been...................................................................... 40%
een voet....................................................................... 25%
Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van de genoemde percentages vastgesteld.
In de hierboven niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van het
percentage van het verzekerde bedrag dat evenredig is aan de mate van blijvende invaliditeit, zonder
rekening te houden met het beroep van verzekerde. Bij een combinatie van letsels door hetzelfde ongeval
wordt het uitkeringspercentage vastgesteld door de invaliditeitspercentages van de verschillende letsels
volgens de A.M.A.- richtlijnen te combineren.

c Voor één of meer ongevallen wordt in totaal nooit méér uitgekeerd dan het totale hiervoor verzekerde
bedrag.

d 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.

e De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra er sprake is van een onveranderlijke toestand,
maar in ieder geval binnen twee jaar na de datum van het ongeval. Deze toestand wordt gelijkgesteld met de
definitieve mate van invaliditeit, zoals verwacht wordt op grond van de dan aanwezige medische gegevens.
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f Als de verzekerde voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit overlijdt door het ongeval, dan
verstrekken wij geen uitkering voor blijvende invaliditeit.

g Als de verzekerde overlijdt door een andere oorzaak dan door het ongeval, voordat de blijvende invaliditeit is
vastgesteld, dan blijft het recht op uitkering voor blijvende invaliditeit bestaan. De hoogte van de uitkering
wordt bepaald volgens de definitieve mate van invaliditeit, zoals die op grond van medische rapporten kon
worden verwacht als de verzekerde niet overleden zou zijn.

h Als binnen één jaar na de datum van het ongeval nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoeden wij
vanaf de 366ste dag na de datum van het ongeval de wettelijke rente over de uitkering. Als wij al
voorschotten op de uitkering deden, vergoeden wij daarover geen rente.

i De vermeerdering of vermindering van (functie)verlies door een buiten op het lichaam aan te brengen kunst-
of hulpmiddel, wordt niet meegenomen bij het bepalen van de mate van blijvende invaliditeit.

2 Recht op uitkering van tandheelkundige kosten
Verzekerd zijn de noodzakelijk gemaakte kosten van een tandheelkundige behandeling door een ongeval van
een meeverzekerd kind. Wij vergoeden alleen de kosten voor zover die hoger zijn of niet verzekerd zijn op een
dekking van een verzekering die ergens anders loopt of als deze kosten onder het eigen risico van die andere
verzekering vallen.

Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen in artikel 4 van de
algemene voorwaarden.
Wij zijn niet tot uitkering verplicht voor ongevallen die ontstaan of bevorderd zijn of waarvan de gevolgen verergerd
zijn door:
1 opzet of grove schuld van de verzekerde of een ander die bij deze verzekering belang heeft;
2 het overmatig gebruik van alcohol door verzekerde of het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of

soortgelijke middelen, waaronder soft- en harddrugs. Als de verzekerde een ademtest, urine- of bloedproef
weigert, staat dat gelijk met het bepaalde in de vorige zin;

3 als er sprake is van een misdrijf waarbij de verzekerde als dader betrokken is;
4 het ondernemen van een waagstuk waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt

gebracht, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is ter vervulling van een beroep, ter rechtmatige zelfverdediging of
bij een poging tot redding van een mens, dier, geld of goederen;

5 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 méér uit dan wij zouden doen als hetzelfde ongeval een geheel valide en gezond persoon zou hebben
getroffen;

6 uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), krakende peesschedeontsteking (tendovaginitis
crepitans), zweepslag (coup de fouet), periartritis humeroscapularis (P.H.S.), tennisarm (epicondylitis lateralis)
of golfersarm (epicondylitis medialis) of spontane peesruptuur (peesverscheuring).

Artikel 5 Beperking van de uitkering
Ná het bereiken van de 70e verjaardag van een verzekerde wordt de uitkering voor blijvende invaliditeit voor die
verzekerde beperkt tot maximaal € 20.000,-.
Deze beperking geldt vanaf de eerstvolgende einddatum - zoals vermeld op het verzekeringsbewijs - ná het
bereiken van de 70e verjaardag.

Artikel 6 Hoe wordt de uitkering geregeld
1 a Bij blijvende invaliditeit keren wij uit aan de verzekerde die het ongeval overkwam.
b Als de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door een bestaande ziekte, het gebrek of de abnormale

lichaams- of geestesgesteldheid van de verzekerde - die al dan niet bij de verzekerde bekend was - die niet
heeft geleid tot een zekere mate van blijvende invaliditeit, dan wordt voor de vaststelling van de uitkering
uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben, bij een geheel valide en gezond persoon.

2 a Bij tandheelkundige kosten keren wij uit aan de verzekeringnemer.
b Als een verzekerd kind door een ongeval tandheelkundig behandeld moet worden, dan vergoeden wij de

kosten van de behandeling tot maximaal het hiervoor verzekerde bedrag.
Dit voor zover de kosten zijn gemaakt binnen twee jaar na het ongeval én bij uitgestelde behandeling tot het
bereiken van de 20e verjaardag.
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3 Als een uitkering leidt tot heffing van schenkingsrecht bij de verzekerde, stellen wij deze verzekerde schadeloos
voor dat schenkingsrecht. De verzekerde moet daarvoor binnen vier weken nadat een aanslag schenkingsrecht
is opgelegd contact opnemen met ons en de door ons gevraagde bewijsstukken overleggen. Bovendien moet
de verzekerde ons in de gelegenheid stellen om namens hem/haar bezwaar en beroep aan te tekenen tegen
deze aanslag. De verzekerde dient daartoe een door ons te verstrekken volmacht te ondertekenen en te
retourneren. Wij nemen de kosten van een door ons aangespannen fiscale procedure voor onze rekening. De
kosten van een door de verzekerde buiten ons om aangespannen procedure vergoeden wij niet. Wij vergoeden
ook niet eventueel schenkingsrecht dat verschuldigd is als de verzekerde de uitkering schenkt aan een ander
persoon.

Artikel 7-10 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 7 tot en met 10 geen bepalingen opgenomen.

Artikel 11 Verplichtingen van verzekerden na ongeval
1 Verzekerde is verplicht een ongeval binnen drie maanden aan ons te melden. Als de verzekerde later melding

doet, dan moet hij aantonen dat de invaliditeit respectievelijk de tandheelkundige kosten het gevolg van een
ongeval zijn.

2 Verder is verzekerde verplicht:
a zich direct geneeskundige te laten behandelen en al het mogelijke te doen om het herstel te bevorderen;
b de medewerking te verlenen die wij verlangen, zoals het zich laten onderzoeken door een arts die door ons

is aangewezen;
c ons alle gegevens te verstrekken die van belang zijn en ons te machtigen bij derden inlichtingen in te

winnen.
3 Het recht op uitkering vervalt als de verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor

onze belangen heeft geschaad.
4 In elk geval vervalt het recht op uitkering als het ongeval niet binnen vijf jaar na datum bij ons is gemeld.
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