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1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
In de voorwaarden van deze verzekering wordt 
verstaan onder: 

1.1. Verzekerde: 
de verzekeringnemer 

1.2. Begunstigde: 
De bij de verzekeringnemer inwonende partner. Bij 
ontbreken van deze, gelden de erfgenamen van de 
verzekeringnemer als begunstigden, met 
uitzondering van enigerlei overheid. 

1.3. Ongeval: 
Een plotseling van buiten af op het lichaam 
inwerkend geweld, waardoor lichamelijk letsel, 
waarvan de aard en plaats geneeskundig zijn vast te 
stellen, rechtstreeks wordt veroorzaakt.  

1.4. Tevens wordt onder ongeval verstaan: 
1.4.1. het van buiten af ongewild binnenkrijgen van stoffen 

of voorwerpen met uitzondering van 
ziekteverwekkers; 

1.4.2. acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door 
ziekteverwekkers of door het gebruik van 
geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende 
middelen, tenzij op medisch voorschrift gebruikt in 
verband met een ongeval; 

1.4.3. besmetting door ziekteverwekkers als gevolg van 
een onvrijwillige val in het water of enige andere 
vloeibare of vaste stof of ontstaan bij een poging tot 
redding van mens en/of dier, geld en/of zaken; 

1.4.4. wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten 
ontstaan door het binnendringen van 
ziekteverwekkers ten gevolge van een door het 
ongeval ontstaan letsel; 

1.4.5. complicaties en verergeringen van het ongevalletsel 
als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of 
van een medisch noodzakelijke behandeling; 

1.4.6. verdrinking, verstikking, zonnesteek, hitteberoerte, 
warmtestuwing, verbranding, etsing, bevriezing en 
elektrische ontlading; 

1.4.7. uitputting, verhongering of verdorsting als gevolg van 
een geïsoleerd raken zoals bij schipbreuk, 
noodlanding, instorting; 

1.4.8. miltvuur, mond- en klauwzeer, koepokken, 
sarcoptesschurft, bollenschurft, trichofytie, ziekte 
van Bang. 

 
2. VERZEKERINGSGEBIED 

De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 
 

3. OMVANG VAN DE DEKKING 
3.1. uitkering bij overlijden. 

In geval van overlijden van de verzekerde als 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval 
overkomen tijdens de looptijd van de verzekering, 
wordt het voor overlijden verzekerde bedrag 
uitgekeerd.  

 
4. UITSLUITINGEN 

De verzekeraar is niet tot uitkering verplicht voor 
ongevallen die zijn ontstaan of bevorderd of waarvan 
de gevolgen zijn verergerd: 

4.1. door opzet of met goedvinden van de verzekerde of 
van een begunstigde; 

4.2. hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer of muiterij. De zes genoemde vormen van 
molest, alsmede de definities daarvan vormen een 
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank in ‘s -
Gravenhage is gedeponeerd; 

4.3. door of verband houdende met atoomkernreacties, 
tenzij als gevolg van een in verband met een ongeval 
op de verzekerde toegepaste geneeskundige 
behandeling; 

4.4. door het overmatig gebruik van alcoholhoudende 
dranken, het onder invloed zijn van bedwelmende, 
opwekkende of soortgelijke middelen anders dan op 
medisch voorschrift; 

4.5. tijdens het (mede)plegen van een misdrijf door een 
verzekerde; 

4.6. tijdens het besturen van een motorrijwiel met een 
cilinderinhoud van meer dan 50 cc als de verzekerde 
de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt; 

4.7. bij het ondernemen van een waagstuk waarbij het 
leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar 
wordt gebracht, tenzij dit noodzakelijk is ter 
rechtmatige zelfverdediging of bij een poging tot 
redding van mens, dier, geld en/of zaken; 

4.8. bij of als gevolg van het opzettelijk deelnemen aan 
verzet-, sabotagedaden of andere met geweld 
gepaard gaande actie van een politieke of ideële 
groepering; 

4.9. bij bergtochten, tenzij de tocht gaat over wegen 
en/of terreinen welke zonder bezwaar ook voor 
ongeoefenden begaanbaar zijn, alsmede bij de 
beoefening op welke wijze ook van de volgende 
sporten: site gevechtssporten en  parachute-
springen; 

4.10. bij deelname aan of de voorbereiding tot 
snelheidsritten, record- en betrouwbaarheidsritten 
met motorrijtuigen en/of motorvaartuigen; 

4.11. deelneming aan het luchtverkeer tenzij als passagier 
in een voor passagiersvervoer ingericht luchtvaartuig, 
terwijl dit als zodanig wordt gebruikt door een tot de 
exploitatie van een luchtvaartbedrijf toegelaten 
onderneming, dan wel door een onderneming ten 
behoeve van het eigen bedrijf, maar dit laatste 
uitsluitend binnen Europa, de Verenigde Staten van 



Amerika en Canada, en mits de piloot een geldig 
vliegbrevet heeft; 

4.12. indien een van de in deze voorwaarden genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van de verzekeraar zijn geschaad. 

 
5. VERPLICHTINGEN NA EEN ONGEVAL 

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene 
Voorwaarden Pakketverzekering wordt het volgende 
bepaald: 

5.1. Degene die aanspraak op uitkering meent te hebben 
is verplicht een ongeval binnen 24 uur na het ongeval 
aan de verzekeraar te melden. Indien overschrijding 
van genoemde termijnen de belanghebbende niet 
kan worden toegerekend zal daarop geen beroep 
worden gedaan. Elke aanspraak op uitkering vervalt 
onherroepelijk indien het ongeval wordt gemeld 
nadat drie maanden na de datum van het ongeval 
zijn verstreken. 

5.2. Degene die aanspraak op uitkering meent te hebben 
is verplicht: 

5.2.1. alle in redelijkheid verlangde gegevens over het 
ongeval en de aard van het letsel aan de verzekeraar 
te verstrekken. 

5.2.2. de verzekeraar in de gelegenheid te stellen sectie te 
doen verrichten. 

 
6. AANVANG, DUUR EN EINDE VAN DE 

VERZEKERING 
In aanvulling op het bepaalde in de Algemene 
Voorwaarden Pakketverzekering wordt het volgende 
bepaald: 

6.1. De verzekering treedt in werking op de in de polis 
vermelde ingangsdatum. 

6.2. De verzekering eindigt: 
6.2.1. op de eerstkomende premievervaldatum nadat de 

verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt; 
6.2.2. zodra de verzekerde ophoudt zijn woonplaats in 

Nederland te hebben. 
6.3. zodra er minder dan 2 verzekeringsvormen binnen 

de pakketpolis van kracht zijn. 


