Algemene Rubrieksvoorwaarden
Gezinsongevallenverzekering (1040-B)
Indien deze rubriek is verzekerd zijn naast deze algemene rubrieksvoorwaarden gezinsongevallenverzekering tevens de algemene
voorwaarden van het verzekeringspakket van toepassing.
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Artikel 1
Begripsomschrijvingen

Verzekerden
Als verzekerden worden aangemerkt:
de verzekeringsnemer, de echtgeno(o)t(e) of degene met wie de
verzekeringsnemer duurzaam samenwoont en de ongehuwde
(pleeg), (stief) kinderen die tot het huishouden behoren, of elders
in Nederland voor studie woonachtig zijn.
B Begunstigde
Een eventuele uitkering bij overlijden van een verzekerde zal
geschieden aan: de verzekeringsnemer, bij diens gelijktijdig
overlijden aan zijn wettige erfgenamen. Bij overlijden van de
verzeke-ringsnemer aan zijn echtgeno(o)t(e) of degene met
wie hij duurzaam samenwoonde, en bij ontbreken of gelijktijdig
overlijden daarvan, aan zijn wettige erfgenamen. Een eventuele
uitkering in geval van blijvende invaliditeit zal geschieden aan:
de verzekerde.
C Ongeval
Onder een ongeval wordt in deze polis verstaan: een plotseling en rechtstreeks van buiten komende inwerking van
geweld op het lichaam van verzekerde, dat zijn overlijden of
een geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft. Met
een ongeval wordt gelijk gesteld:
1. de gevolgen van een verkeerde medische behandeling,
wond-infektie of bloedvergiftiging, mits rechtstreeks verband houdende met een gedekt ongeval;
2. acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekte
verwekkers, door het gebruik van genees-, genot-, be
dwelmende, verdovende of opwekkende middelen;
3. lichamelijk letsel bij rechtmatige zelfverdediging, alsmede
bij poging tot en/of redding van personen, dieren, of goederen;
4. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, be
vriezing, verbranding, etsing door bijtende vloeistoffen,
blikseminslag of een andere elektrische ontlading;
5. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als
gevolg van een ramp;
6. besmetting door ziekteverwekkers als rechtstreeks gevolg
van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof,
dan wel het zich daarin begeven ter redding van mens of
dier;
7. het ongewild binnen krijgen van stoffen en voorwerpen,
met uitzondering van ziekteverwekkers;
8. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en
bandweefsels, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan
en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen;
9. koepokken, miltvuur, sarcoptes- en bollenschurft, ring
worm (trichophytie) en ziekte van Bang. Niet als ongeval
of ongevalsgevolg zullen worden beschouwd:
- ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van een tussen
wervelschijf (hernia nuclei pulposi).
A

01-01-2006

D Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel
of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

Artikel 2
Omschrijving van de dekking

A. Uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks en
uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt het voor overlijden
verzekerd bedrag uitgekeerd.
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit terzake van
hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de voor
overlijden verschuldigde uitkering.
Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet
plaatsvinden.
B Uitkering bij blijvende invaliditeit (B)
1. In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt
de uitkering vastgesteld, zodra de mate van blijvende
invaliditeit medisch kan worden bepaald, doch uiterlijk
twee jaar na het ongeval.
Is aan het einde van het eerste jaar na de datum van het
ongeval de graad van blijvende invaliditeit nog veranderlijk,
dan vergoedt de maatschappij over het bedrag dat uiteinde
lijk voor blijvende invaliditeit zal worden uitbetaald, een rente
welke overeenkomt met de wettelijke rente geldig voor de
maand waarin de uitbetaling plaatsvindt.
Deze rente wordt berekend vanaf het eerste jaar na datum van
het ongeval, tot de datum waarop de uitkering voor blijvende
invaliditeit geschiedt. Deze rente loopt in ieder geval af aan
het einde van het tweede jaar na datum van het ongeval of
zoveel eerder als verzekerde overlijdt.
De uitkering beloopt een percentage van het voor blijvende
invaliditeit verzekerd bedrag, zoals hierna is aangegeven:
- bij algehele verlamming
100%
- bij algehele geestesstoornis		
100%
- bij geheel verlies van het gezichts		
vermogen van beide ogen			
100%
		 - bij geheel verlies van het gezichts		
vermogen van één oog			
30%
- bij geheel verlies van het gehoor
van beide oren				
60%
- bij geheel verlies van het gehoor
van één oor				
25%
- bij geheel verlies of geheel
funktieverlies van:
- een arm tot in het schoudergewricht		
75%
- een arm tussen schouder- en
ellebooggewricht
70%
- een arm tussen pols- en ellebooggewricht
65%
- een hand					
60%
- een duim					
25%
- een wijsvinger				
15%
- elke andere vinger				
10%
- een been tot in het heupgewricht		
75%
- een been tussen knie- en heupgewricht
65%
- een been tot in het kniegewricht		
60%
- een been tussen enkel- en kniegewricht
of een voet				
55%
- een grote teen				
10%
- elke andere teen				
5%
- reuk en/of smaak				
10%
- een nier of de milt				
10%
of bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk functieverlies een
evenredig deel van deze percentages.
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In geval van gelijktijdig verlies of functieverlies van meer dan
één vinger van één hand, wordt nimmer meer uitgekeerd
dan hetgeen zou zijn uitgekeerd bij geheel verlies of geheel
functieverlies van die gehele hand.
2. In alle niet onder art. 2b sub. 1 geregelde gevallen zal het
percentage der blijvende invaliditeit worden vastgesteld;
- hetzij overeenkomstig de mate van die blijvende invali
diteit, ongeacht het beroep van verzekerde;
- hetzij overeenkomstig de mate van blijvende onge
schiktheid om het bij deze verzekering omschreven
beroep uit te oefenen of eventuele andere beroepen,
welke voor de verzekerde, gezien zijn bekwaamheden
en maatschappelijke positie redelijkerwijs door de
maatschappij als passend voor hem kunnen worden
beschouwd.
Als grondslag voor de uitkering zal het hoogste percentage gelden.
3. Indien een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval
wordt verergerd, wordt de uitkering berekend op basis van
het verschil tussen het percentage van blijvende invaliditeit
vóór en na het laatste ongeval.
4. Alle uitkeringen wegens blijvende invaliditeit gedurende
de looptijd van deze verzekering zullen het voor blijvende
invaliditeit verzekerd bedrag niet kunnen overschrijden,
behoudens het bepaalde in art. 3.
5. Indien medisch kan worden vastgesteld, dat een ongeval
blijvende invaliditeit tot gevolg zou hebben gehad, zal bij
overlijden van de verzekerde, anders dan als rechtstreeks
en uitsluitend gevolg van dat ongeval, recht op uitkering
bestaan.
Het uitkeringspercentage van het voor blijvende invaliditeit
verzekerd bedrag wordt in een zodanig geval gesteld op het
percentage dat op grond van de in het bezit van de Maatschappij zijnde medische gegevens zou zijn vastgesteld, indien de
verzekerde niet zou zijn overleden.
C Uitkering bij ziekenhuisopname (rubriek C)
Indien de meeverzekerde vrouw ten gevolge van een ongeval
in een erkend ziekenhuis wordt opgenomen, bedraagt de
uitkering per verpleegdag (inclusief de dag van opname en
de dag van ontslag) het onder rubriek C verzekerde bedrag,
zolang de opname duurt met een maximum van 30 dagen.
D Geneeskundige kosten (rubriek D)
De maatschappij vergoedt de tengevolge van een ongeval,
voor een verzekerd kind gemaakte medische noodzakelijke
kosten tot het maximaal onder rubriek D verzekerde bedrag per
gebeurtenis, mits inzending van de originele nota’s geschiedt
binnen een jaar, nadat de kosten zijn gemaakt. Onder kosten
worden uitsluitend verstaan: artsenhonoraria, kosten van
medische behandeling als: bestralingen, fysiotherapie, rontgenfoto’s, operaties, verpleging e.d. alsmede de 1e aanschaf
van prothesen, blindegeleidehond, invalidewagen e.d.
Tevens worden vergoed de honoraria van tandarts, tandartsspecialist en/of orthodontist de kosten van behandeling en
de voorgeschreven geneesmiddelen. Bij een uitgestelde
tandheelkundige behandeling vindt vergoeding plaats voor
kosten gemaakt tot uiterlijk de 18-jarige leeftijd. Vergoeding van
deze kosten zal geschieden tot uiterlijk 2 jaar na het ongeval
en voor zover niet elders krachtens enige wettelijke of andere
vrijwillige verzekering worden vergoed.
E Meeverzekering van kinderen
Deze verzekering is -zonder medische selectie- mede van
kracht voor de kinderen, die tijdens de duur van deze verzekering worden geboren.

Artikel 3
Dubbele uitkering

Voor de meeverzekerde kinderen zal bij een blijvende invalidi
teitsgraad van meer dan 25%, het uitkeringspercentage als vastgesteld onder art. 2b, sub. 1 worden verdubbeld.
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Artikel 4
Bestaande afwijkingen
A

B

Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door
een ziekelijke toestand of door een lichamelijke of geestelijke
afwijking van de verzekerde, wordt niet meer uitgekeerd dan
wanneer het ongeval een geheel valide en gezonde persoon
zou zijn overkomen.
Het in art. 4a bepaalde is niet van toepassing, indien de gevolgen zijn vergroot door een ongeval, waardoor krachtens deze
verzekering recht op uitkering bestaat of reeds is verleend.

Artikel 5
Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Artikel 6
Uitsluitingen

Van deze verzekering zijn uitgesloten ongevallen die verzekerde
overkomen:
a. door opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand,
die belang heeft bij de uitkering.
b. tijdens het (mede-)plegen van een misdrijf door de verze
kerde;
c. door of mogelijk geworden door ziekte of gebrekkigheid of
een abnormale lichamelijke of geestelijke toestand - tenzij
deze omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval,
waarvoor krachtens deze verzekering een uitkering verschuldigd was of is;
d. door misbruik van alcohol of het gebruik van genees-, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, anders
dan op medisch voorschrift;
e. tijdens het reizen in een motorvliegtuig, anders dan als passagier;
f. door een waagstuk, dat niet noodzakelijk is te achten voor
de uitoefening van het in de polis vermelde beroep.
g. tijdens de deelneming aan of voorbereiding tot wedstrij
den en rekordpogingen met motorboten en motorrijtuigen,
waarin het snelheidselement overheerst;
h. tijdens de beoefening van sport als beroep of nevenberoep,
dan wel tijdens de beoefening van gevaarlijke sporten, zoals
bobsleeën, boksen, karate, diepzeeduiken, parachute
springen, rugby, ijshockey e.d.;
i. tijdens bergtochten en kletteren, tenzij op gebaande paden
en wegen of op de voor ieder gemakkelijk begaanbare
omgeving daarvan;
j. door nucleaire straling, behoudens indien en voor zover
benut voor geneeskundige behandeling van een door deze
polis gedekt ongeval.

Artikel 7
Schade

Verplichtingen na een ongeval
a. de Maatschappij dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 3 x 24 uur, in kennis te worden gesteld van een
ongeval, waaruit recht op uitkering wegens ziekenhuis
opname of vergoeding van kosten van tandheelkundige
behandeling zou kunnen ontstaan;
b. de Maatschappij dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie maanden in kennis te worden gesteld van een
ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende
invaliditeit zou kunnen ontstaan. Indien de melding later
geschiedt, kan toch recht op uitkering bestaan, mits wordt
aangetoond, dat:
1. de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg van
een ongeval is;
2. de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot door een
ziekelijke toestand of door een lichamelijke of geestelijke afwijking van de verzekerde;
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c.
d.

e.
f.

g.
h.

i.
j.

3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelende arts heeft opgevolgd.
in geval van overlijden van de verzekerde zijn de begun
stigden verplicht de Maatschappij hiervan in kennis te
stellen uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie.
in geval van overlijden van de verzekerde zijn de begun
stigden verplicht desgevraagd hun medewerking te verle
nen aan alle maatregelen ter vaststelling van de doods
oorzaak. De verzekerde is verplicht:
zich direkt onder behandeling van een arts te stellen en al
het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen;
zich desgevraagd, op kosten van de Maatschappij te laten
onderzoeken door een door de Maatschappij aan te wijzen
arts of zich voor een onderzoek te laten opnemen in een
door de Maatschappij aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische inrichting;
de Maatschappij te machtigen bij derden inlichtingen in te
winnen;
alle door de Maatschappij nodig geoordeelde gegevens te
doen verstrekken aan de Maatschappij of aan de door haar
aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandighe
den te verzwijgen, die voor de vaststelling van een uitkering
van belang zijn;
de Maatschappij terstond op de hoogte te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel;
tijdig de Maatschappij in kennis te stellen bij vertrek naar
het buitenland.

Artikel 10
Einde der verzekering
A

Op het einde van het verzekeringsjaar waarin de oudste
verzekerde 70 jaar is geworden.
B Voor een verzekerde die ophoudt Nederlands ingezetene te
zijn, dan wel voor langer dan 6 maanden achtereen naar het
buitenland vertrekt.
C Voor een verzekerd kind op het einde van het verzekerings
jaar waarin deze 21 jaar is geworden, in het huwelijk treedt of
direkt zodra een verzekerd kind een beroep gaat uitoefenen.
Voor een kind dat recht heeft op een (basis)beurs in het kader
van de Wet Studiefinanciering eindigt de dekking op het einde
van het verzekeringsjaar waarin het kind de leeftijd van 27 jaar
heeft bereikt. Het zgn. vakantie- of weekendwerk als scholier/
student is wel meeverzekerd.

Artikel 8
Wijziging van beroep of werkzaamheden
A

Wijziging van beroep of van werkzaamheden van een verze
kerde, niet zijnde een van de kinderen, dient binnen 30 dagen
na de wijziging aan de Maatschappij te worden gemeld.
B Indien de wijziging naar het oordeel van de Maatschappij geen ris
icoverzwaring tot gevolg heeft, blijft deze verzekering ongewijzigd
van kracht, eventueel tegen verlaagde premie vanaf de datum,
waarop de Maatschappij van de wijziging kennis kreeg.
C In geval van een voor de Maatschappij aanvaardbare risi
coverzwaring wordt de premie aan het nieuwe risico aangepast,
waarbij ook andere voorwaarden kunnen worden gesteld. De
verzekeringsnemer heeft het recht binnen 30 dagen tegen die
aanpassing bezwaar aan te tekenen, in welk geval deze verzekering wordt beëindigd aan het einde van genoemde termijn.
D Mocht de wijziging voor de Maatschappij niet aanvaardbaar
zijn, dan heeft de Maatschappij het recht deze verzekering
te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste 14 dagen.
E Zolang een aanvaardbare risicowijziging niet is gemeld of
de verzekering nog niet is aangepast, vindt voor beroeps
ongevallen uitkering plaats in verhouding van de oude tot de
nieuw verschuldigde premie.
Indien de risicoverzwaring niet aanvaardbaar is voor de Maatschappij, bestaat slechts recht op uitkering voor ongevallen
buiten beroep.

Artikel 9
Premievrijstelling

Indien de verzekeringsnemer door een ongeval overlijdt, zal de
maatschappij vrijstelling van premiebetaling verlenen tot;
a.
de eerstvolgende contractsvervaldag indien op het moment van het overlijden van verzekeringsnemer geen kinderen meer op deze polis zijn meeverzekerd;
b.
de eerstvolgende contractsvervaldag na beëindiging
van de dekking voor het laatstverzekerde kind, (zoals
omschreven in art. 10c), indien op het moment van
het overlijden van verzekeringsnemer kinderen op
de polis zijn meeverzekerd.
Bovenstaande premievrijstelling geldt niet indien het overlijden is
ontstaan door de in art. 6 genoemde uitsluitingen.
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