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Ongevallen
Gezinsongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Dagelijks leiden ongelukken tot soms ernstige gevolgen, voor de
rechtstreeks betrokkenen en de mensen waarmee zij samen door
het leven gaan.

Overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeluk heeft vaak
vervelende financiële consequenties. Daar komt nog bij, dat op
sociale uitkeringen en voorzieningen steeds minder een beroep
kan worden gedaan.

Onze gezinsongevallenverzekering geeft u en uw gezin voldoende
zekerheid om bij een ongeval financiële tegenvallers op te vangen.

Zekerheid
Welke zekerheid geeft de gezinsongevallen-
verzekering?

De verzekering keert bij een ongeval een geldbedrag uit:

– bij overlijden van een gezinslid;

Met dit bedrag kunnen begrafenis- of crematiekosten worden
gedekt. Ook zijn er vaak kosten voor de afhandeling van de
zaken waar de overledene zich mee bezig hield.

– bij blijvende invaliditeit van een gezinslid.

Met dit bedrag kunt u er voor zorgen dat het leven toch op een
zo goed mogelijke manier door kan gaan zoals u dat gewend
was. U bent door de uitkering niet financieel afhankelijk van de
beperkte sociale voorzieningen. U krijgt bijvoorbeeld te maken
met aanpassingen in uw huis en uw auto, met aanschaf van
hulpmiddelen, met kosten van gezinszorg of thuishulp en vaak
met een teruggang in uw besteedbaar gezinsinkomen.

De gezinsongevallenverzekering zorgt ervoor dat u zich in zulke
situaties geen financiële zorgen hoeft te maken. Dat bedoelen wij
met zekerheid in moeilijke tijden.

Extra dekking
Medische kosten

Een aanvullende verzekering tot een bedrag van € 910,– geeft
dekking voor medische kosten ten behoeve van een verzekerde,
die bij een ongeval voor uw eigen rekening komen, omdat uw
zorgverzekeraar niet alles vergoedt.

Tandheelkundige kosten kinderen

Een aanvullende verzekering tot een bedrag van € 910,– geeft 
dekking voor tandheelkundige kosten ten behoeve van een verzekerd
kind, die bij een ongeval voor uw eigen rekening komen, omdat uw
zorgverzekeraar niet alles vergoedt.

Verzekerde bedragen
U kunt kiezen uit 4 combinaties van verzekerde bedragen.
De jaarpremie is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.

Het verzekerde bedrag bij overlijden (rubriek A) bedraagt per 
verzekerd gezinslid € 2.500,– of € 5.000,–.

Het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit (rubriek B) bedraagt
naar keuze, per verzekerd gezinslid € 12.500,–, € 25.000,–,
€ 37.500,– of € 50.000,–. De hoogte van de uitkering hangt af van
de mate van de blijvende invaliditeit.

Premie
Premietabel

Verzekerd bedrag bij overlijden = A
Verzekerd bedrag bij invaliditeit = B

Verzekeringscombinatie Alleenstaande Gezin/Samenwonen- Gezin/Samenwonen-
den zonder kinderen den met kinderen

1. A = € 2.500,– € 18,– € 20,–
B = € 12.500,–

2. A = € 5.000,– € 25,– € 40,– € 45,–
B = € 25.000,–

3. A = € 5.000,– € 36,– € 61,– € 75,–
B = € 37.500,–

4. A = € 5.000,– € 43,– € 81,– € 100,–
B = € 50.000,–

Voor een 1-jarig contract geldt een premietoeslag van 10%.

Premie per polis voor aanvullende verzekering van € 910,– voor:

– medische kosten (rubriek C) € 13,60

– tandheelkundige kosten kinderen (rubriek D) € 6,80

Genoemde jaarpremies zijn exclusief € 3,63 poliskosten.

De verzekering loopt voor de ouder(s) door tot het einde van het
verzekeringsjaar waarin één of beide ouder(s) de 65-jarige leeftijd
bereikt heeft en voor de kinderen tot de 21-jarige leeftijd.

Bijzonderheden

Wij brengen enkele punten onder uw aandacht:

– de verzekering heeft naar keuze een looptijd van 1, 5 of 10 
jaar en wordt behoudens opzegging automatisch verlengd.

– de verzekering kan deel uitmaken van uw Pakketpolis voor 
Particulieren. Dit levert een aantrekkelijke korting op.

– de verzekering kan alleen worden afgesloten indien bij
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen tenminste één andere 
verzekering gesloten is/wordt.

– de verzekering kent vanzelfsprekend een werelddekking.

Algemeen

Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en
voorwaarden van onze gezinsongevallenverzekering.Voor een
volledig beeld verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
U kunt ook de website bezoeken www.leeuwarderonderlinge.nl.

Op de verzekering die wordt gesloten met Leeuwarder Onder-
linge Verzekeringen U.A. is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk
indienen bij de directie van Leeuwarder Onderlinge Verzekerin-
gen U.A. en/of bij het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag.

Indien u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehande-
lingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling
door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het
geschil voorleggen aan de rechter.
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