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In deze voorwaarden lees jij meer over jouw verzekering
Je leest onder andere: 
• wat verzekerd is
• wat niet verzekerd is
• wat wij vergoeden
• wat wij van jou verwachten

Bij deze verzekering horen ook algemene voorwaarden. 

Wij hebben de voorwaarden zo makkelijk mogelijk voor jou gemaakt
• We beginnen met een vraag en daaronder lees je het antwoord. 
• Je kunt direct in de voorwaarden zoeken. Dat doe je via de zoekfunctie naast de inhoudsopgave.
•  De onderstreepte woorden zijn begrippen. Als je erop klikt, ga je naar de uitleg. Deze staat dan bovenaan op het 

scherm.
•  Je scrolt makkelijk door de voorwaarden met behulp van de knoppen <Vorige | Volgende>. Deze staan onderaan de 

pagina aan de linkerkant.
• Wil je snel terug naar de inhoudsopgave? Klik dan op Inhoudsopgave, rechts onderaan de pagina.  

Wie zijn verzekerd? 
De verzekerden zijn:
• Jij, als verzekeringnemer en je gezin. 
• De kinderen uit het gezin zijn ook verzekerd als zij uitwonend zijn voor studie of stage.

Wat is verzekerd? 
Je bent verzekerd als je door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt.

Je bent ook verzekerd als je blijvend invalide wordt of komt te overlijden door:
• Vergiftiging. 
• Besmetting door ziekteverwekkers, ontstaan door contact met water of een andere stof.
• Het binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, 

de ogen of de gehoororganen.
• Wondinfectie of tetanus.
• Verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding (niet door 

de zon) of elektrische schok.
• Een natuurramp. 
• Verstuiken, ontwrichten of scheuren van spier- of bandweefsel. 
• Moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe.
• Gijzeling, terreuractie of poging daartoe door niet-militairen.
• Geoorloofde zelfverdediging.
• Een reddingsactie van mens of dier. 
• Eerstehulpverlening of medische behandeling, door een medisch bevoegd deskundige. 
• Gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, op 

medisch voorschrift.
• Psychische stoornissen of verlies van geestelijke, kennende of cognitieve vermogens. Dit 

verlies moet volgens algemeen aanvaarde neurologische opvattingen veroorzaakt zijn 
door aantoonbare organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel.

• Cosmetische afwijkingen die het gevolg zijn van blijvende invaliditeit.
• Een ongeval met een vliegtuig waarmee je reist en dat gebruikt wordt voor openbaar 

personenvervoer.

https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/verzekeringen/polisvoorwaarden/woonverzekering/algemene-voorwaarden
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Wat is niet verzekerd? 
Je krijgt geen vergoeding van ons als het ongeval is veroorzaakt doordat je: 
• In een ziekelijke toestand verkeerde. 
• Een geestelijke of lichamelijke afwijking hebt.
• Een misdrijf (mede)pleegde.  
• Geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen gebruikte zonder 

medisch voorschrift. 
• Een zelfmoordpoging deed of zelfmoord pleegde. 
• Meedeed aan een vechtpartij terwijl je veertien jaar of ouder was.  
• Door alcohol werd vergiftigd.
• Een beroep uitoefent dat algemeen bekend staat door een verhoogd risico op een ongeval. 

Of doordat je een bedrijf uitoefent.

Je krijgt geen vergoeding van ons als het ongeval is veroorzaakt tijdens:
• Het besturen van een motor of bromfiets.
• Het verblijf in een luchtvaartuig. 
• Deelname aan de jacht. 
• Beoefening van een sport waarvoor je betaald werd. 
• Beoefening van een sport die algemeen bekend staat door een verhoogd risico op een 

ongeval. 
• Deelname aan wedstrijden, snelheidsritten of rijden op circuits inclusief de Nürburgring. 

Kosten die je hebt gemaakt voor heelkundige behandelingen worden niet vergoed.

Waar ben je verzekerd?
Overal in de wereld.

Wat vergoeden wij?
Wij vergoeden: 
• Een bedrag op basis van het vastgestelde percentage van de blijvende invaliditeit.            

Dit bedrag is maximaal € 75.000,-.
• Bij overlijden € 25.000,-.

Hoe stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast? 
De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld op basis van de door ons en de medisch 
adviseur verzamelde informatie. 
We kunnen een medisch specialist inschakelen als we niet voldoende informatie hebben. De 
kosten van het onderzoek betalen wij. 

Was je voor het ongeval al blijvend invalide en is dit door het ongeval verergerd? Dan kijken 
wij naar de mate van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. 

Is er na ons medisch onderzoek nog geen medische eindsituatie bereikt? En kan de mate 
van invaliditeit volgens ons of jou nog wijzigen? Dan onderzoeken wij jouw medische 
situatie opnieuw. Dit gebeurt binnen drie jaar na het ongeval. De dan vastgestelde mate 
van invaliditeit wordt dan aangenomen als de medische eindsituatie. Ook al vermeldt de 
medisch specialist dat er nog geen medische eindsituatie van toepassing is. 
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De hoogte van de vergoeding baseren wij op het percentage dat genoemd wordt in de meest 
recente uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American 
Medical Association (AMA). Hierbij wordt geen rekening gehouden met jouw beroep of 
hobby.

Wat zijn jouw verplichtingen?
Je bent verplicht ons zo snel mogelijk te laten weten dat er een ongeval heeft 
plaatsgevonden. Wij hebben jouw hulp nodig om goed vast te kunnen stellen wat de 
gevolgen van het ongeval zijn voor jou en voor ons. Daarom is het noodzakelijk dat je het 
volgende doet na een ongeval:
• Je beschrijft wat er is gebeurd. En wat de oorzaak en de gevolgen zijn van het ongeval.
• Je zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling stellen en volledig aan je herstel 

meewerken.
• Aan ons of aan een door ons aan te wijzen medisch adviseur alle gewenste inlichtingen 

volledig en naar waarheid te verstrekken.
• Meewerken aan een door ons ingesteld onderzoek. 

Meld je het ongeval niet binnen 3 jaar? Dan kun je geen beroep meer doen op deze 
verzekering.

Bij overlijden
De begunstigde is verplicht toestemming en medewerking te verlenen aan alle maatregelen 
die wij nodig vinden voor de vaststelling van jouw doodsoorzaak.
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Begrippenlijst Ongevallenverzekering

Begunstigde

Blijvende invaliditeit

Ongeval

Begrip Wat wij hieronder verstaan

De begunstigde is de persoon die van ons de vergoeding ontvangt. Kom jij te overlijden dan betalen wij 
de uitkering aan jouw wettige erfgenamen.

Het door een ongeval missen van een lichaamsdeel of verliezen van de functie van het lichaamsdeel.  

De gebeurtenis van het rechtstreeks en plotseling op het lichaam inwerkend geweld waarbij je blijvend 
invalide raakt of komt te overlijden.
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