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Op deze verzekering zijn de algemene voorwaarden (ALV – LVP 15.01) van toepassing. Daarnaast
kent deze verzekering bijzondere voorwaarden zoals beschreven in dit document.
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Artikel 1: Aanvullende woordenlijst
Volgens de verzekering wordt verstaan onder:
1.1. Verzekerde
• U;
• Uw echtgeno(o)t(e);
• Uw geregistreerde partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft;
• Uw kind.
Voor zover deze op uw polisblad zijn vermeld.
1.2. Begunstigde
Bij overlijden van de verzekeringnemer geldt als begunstigde:
• De echtgeno(o)t(e) van de verzekerde;
• De geregistreerde partner of degene met wie verzekerde duurzaam samenleeft;
• Het kind/de kinderen van de verzekerde;
• De ouder(s) van de verzekerde;
• De erfgenamen van de verzekerde.
1.3. Kind
Het inwonende of voor studie uitwonende ongehuwde eigen, geadopteerd, pleeg- of stiefkind tot 18
jaar van u of van uw partner dat op uw polisblad vermeld staat.
1.4. Ongeval
Een gebeurtenis waarbij letsel wordt opgelopen door plotseling geweld van buitenaf. Het letsel werkt
rechtstreeks op het lichaam in en kan objectief worden vastgelegd door een arts. Onder een ongeval
worden ook de volgende gebeurtenissen gerekend:
a) Het ongewild , plotseling en van buitenaf binnenkrijgen van een stof of voorwerp waardoor
inwendig letsel wordt opgelopen. Ziekteverwekkers en allergenen zijn uitgesloten.
b) Acute vergiftiging. Vergiftiging door het gebruik van geneesmiddelen of drugs op medisch
voorschrift is verzekerd als verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden.
c) Besmetting door ziekteverwekkers of een allergische reactie als gevolg van een onvrijwillige
val in het water of in een andere stof. Of verzekerde gaat zelf het water of de andere stof in
om een mens, dier, geld of goederen te redden.
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d) Wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen door het letsel
dat is opgelopen bij het gedekte ongeval.
e) Complicaties of verergering van het letsel dat is opgelopen bij het ongeval en het
rechtstreeks gevolg is van eerstehulpverlening of geneeskundige behandeling.
f)

Letsel dat wordt opgelopen door verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek en
hitteberoerte.

g) Uitputting, verhongering of verdorsting als gevolg van het geïsoleerd raken zoals door
schipbreuk, noodlanding, instorting, natuurramp, watersnood, insneeuwen, invriezing,
aardbeving en het dichtvallen van een kluisdeur.
h) Verstuiking, verrekking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsels als deze
plotseling zijn ontstaan en de aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen.
i)

Miltvuur, mond-en-klauwzeer, koepokken, sarcoptesschurft en bollenschurft.

j)

Tijdens een behandeling in een ziekenhuis besmet raken met HIV door een bloedtransfusie
of een injectie met een besmette naald.

1.5. Blijvende invaliditeit
Het blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een lichaamsdeel of orgaan.
1.6. Gevaarlijke sporten
De volgende gevaarlijke sporten worde in deze voorwaarden genoemd:
a) Abseilen
Het van grote hoogte afdalen met behulp van een touw en katrol.
b) Bungeejumpen
Het van grote hoogte naar beneden springen met een elastiek aan de enkels.
c) Catapulting
Het van grote hoogte worden weggeschoten met een elastiek aan de benen.
d) Freestyle (skispringen)
Vorm van skispringen waarbij het niet gaat om de afstand maar om het uitvoeren van stunts.
e) Gästerennen
Skiwedstrijden die worden gehouden als afsluiting van enkele dagen ski-les.
f)

Offpiste
Gebieden naast de voor het publiek geprepareerde, gecontroleerde en beveiligde pistes.

g) WISBI-wedstrijd
WISBI is een afkorting voor ‘Wie schnell bin Ich’. Een WISBI-wedstrijd is een
wintersportwedstrijd aan het begin van het wintersportseizoen waarbij de plaatselijke
dorpskampioen een parcours zo snel mogelijk aflegt. Toeristen kunnen gedurende het
seizoen het parcours skiën en proberen om de tijd van de dorpskampioen te evenaren.
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Artikel 2: Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.

Artikel 3: Wat is verzekerd?
Het letsel die de verzekerde lijdt als gevolg van een ongeval is verzekerd voor het verzekerde bedrag
dat vermeld staat op u polis. Het verzekerd bedrag is afhankelijk van het pakket dat u gekozen hebt.
3.1. Overlijden
Als een verzekerde komt te overlijden als gevolg van een ongeval keren wij het verzekerde bedrag
voor overlijden uit dat op uw polisblad vermeld staat. Wij doen de uitkering aan de begunstigde.
3.1.1. Verdubbeling van de uitkering
Als binnen 3 maanden na het ongeval beide verzekerde ouders of de verzekerde ouder bij een
eenoudergezin komt te overlijden wordt de uitkering verdubbeld als zij tenminste één verzekerd kind
achterlaten. Deze uitkering doen wij alleen aan uw kind(eren).
3.1.2. Verlaging van de uitkering
Op de uitkering brengen wij het bedrag in mindering dat we voor hetzelfde ongeval hebben
uitgekeerd voor blijvende invaliditeit zoals beschreven in artikel 3.2.
3.2. Blijvende invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ongeval keren wij een percentage van
het verzekerde bedrag uit dat op uw polisblad vermeld staat. Dit percentage is afhankelijk van de
mate van blijvende invaliditeit. Wij doen de uitkering aan de verzekerde.
3.2.1. Vaststellen mate van blijvende invaliditeit
Het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door medisch onderzoek in
Nederland. Het medisch onderzoek vindt plaats zodra er sprake is van een onveranderlijke toestand,
maar in ieder geval binnen 2 jaar na de datum van het ongeval. De onveranderlijke toestand wordt
gelijkgesteld met de verwachte definitieve mate van blijvende invaliditeit zoals verwacht op grond
van medische rapporten.
Het percentage dat hoort bij uw mate van blijvende invaliditeit halen wij uit de gliedertaxe.
Als de gliedertaxe niet gebruikt kan worden, gebruiken wij de maatstaven uit de laatste versie van de
‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical Association. De
richtlijnen die hierin staan beschreven worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse
specialistenverenigingen.
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a) Gliedertaxe
Bij blijvende invaliditeit kent de gliedertaxe de onderstaande percentages. Als er sprake is
van blijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt een evenredig deel van het percentage bij
blijvende invaliditeit door ons gehanteerd.
Hoofd:
Het verlies van het psychische vermogen
Het verlies van het totale gezichtsvermogen aan beide ogen
Het verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog
Het verlies van het totale gehoorvermogen aan beide oren
Het verlies van het totale gehoorvermogen aan één oor
Het verlies van een oorschelp
Het verlies van het totale spraakvermogen
Het verlies van reuk en smaak
Het verlies van de neus

Uitkeringspercentage
100%
100%
50%
60%
25%
5%
50%
10%
10%

Inwendig orgaan:
Het verlies van de milt
Het verlies van één nier
Het verlies van één long

Uitkeringspercentage
10%
20%
30%

Ledematen:
Het verlies van één arm of hand en één been of voet
Het verlies van beide armen
Het verlies van één arm tot in het schoudergewricht
Het verlies van één arm tot in of boven het ellebooggewricht
Het verlies van één arm onder het ellebooggewricht
Het verlies van beide handen
Het verlies van één hand
Het verlies van één duim
Het verlies van één wijsvinger
Het verlies van één middelvinger
Het verlies van één ringvinger
Het verlies van één pink
Het verlies van beide benen
Het verlies van één been tot in het heupgewricht
Het verlies van één been tot in of boven het kniegewricht
Het verlies van één been onder het kniegewricht
Het verlies van beide voeten
Het verlies van één voet
Het verlies van één grote teen
Het verlies van één teen anders dan de grote teen

Uitkeringspercentage
100%
100%
80%
75%
70%
100%
75%
25%
15%
12%
10%
10%
100%
70%
65%
60%
85%
70%
10%
5%

3.2.2. Verlaging van de vergoeding
In de volgende situaties wordt bij overlijden niet het volledige verzekerd bedrag aan u vergoed.
a) Besmet geraakt met HIV tijdens een behandeling in een ziekenhuis
Bij het besmet raken met HIV van de verzekerde tijdens een behandeling in een ziekenhuis
door een bloedtransfusie of een injectie met een besmette naald keren wij eenmalig €
5.000,- uit.
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b) Bestaande invaliditeit
Als de verzekerde voor het ongeval al blijvend invalide was, keren wij het verschil uit tussen
de mate van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval.
3.2.3. Maximale uitkering
Bij blijvende invaliditeit van meerdere lichaamsdelen of organen door één of meerdere ongevallen
worden de in artikel 3.2.1. beschreven percentages bij elkaar opgeteld tot maximaal 100%.
3.2.4. Overlijden voor vaststellen van mate van blijvende invaliditeit
Als de verzekerde voor het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit komt te overlijden als
gevolg van een ongeval keren wij niet uit voor de dekking blijvende invaliditeit.
Als de verzekerde voor het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit komt te overlijden door
een andere oorzaak dan het ongeval keren wij wel uit voor de dekking blijvende invaliditeit. De
hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de verwachte definitieve mate van blijvende
invaliditeit op grond van medische rapporten als de verzekerde niet zou zijn komen te overlijden.
3.2.5. Vergoeding wettelijke rente
Als binnen 1 jaar na de datum van het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet is
vastgesteld vergoeden wij de wettelijke rente over de uitkering verminderd met eventuele
voorschotuitkeringen. De wettelijke rente wordt berekend vanaf de 366e dag na de datum van het
ongeval. Wij keren de wettelijke rente tegelijk uit met de uitkering voor blijvende invaliditeit.
3.3. Ziekenhuisopname
Als de verzekerde als gevolg van een verzekerd ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen krijgt de
verzekerde een vergoeding per dag. De dag waarop de verzekerde in het ziekenhuis binnenkomt en
daar vertrekt wordt ook vergoed. Wij vergoeden maximaal 365 dagen. Wij doen de uitkering aan de
verzekerde.
3.4. Tandheelkundige kosten
Als een verzekerd kind als gevolg van een ongeval tandheelkundig behandeld moet worden,
vergoeden wij deze kosten aan de verzekerde:
• Als de kosten worden gemaakt binnen 2 jaar na de datum van het ongeval;
• Als de kosten hoger of niet verzekerd zijn op een andere verzekering;
• Als de kosten onder het eigen risico van de bij artikel 3.4. lid b genoemde verzekering vallen.
Als de tandheelkundige behandeling niet plaatsvindt binnen 2 jaar na het ongeval, vindt de
vergoeding uiterlijk plaats tot de 18-jarige leeftijd. Er vindt alleen een uitgestelde vergoeding plaats
als de kosten zijn gebaseerd op een door een deskundige opgesteld en aan ons overlegd
behandelingsplan. Dit plan is opgesteld zodra dit medisch en/of tandheelkundig mogelijk is, maar
uiterlijk binnen 6 maanden na de datum van het ongeval.

Artikel 4: Wat is niet verzekerd?
Een ongeval is niet verzekerd in de gevallen vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden.
Daarnaast keren wij niet uit als het ongeval is ontstaan, bevorderd of verergerd door situaties
genoemd in dit artikel.
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4.1. Bestaande ziekte
Een bestaande ziekte, abnormale lichamelijke gesteldheid of abnormale geestelijke gesteldheid van
de verzekerde. Wij keren wel uit als deze het gevolg is van een eerder ongeval waarvoor de
verzekerde een vergoeding krijgt op grond van deze verzekering. Wij keren nooit meer uit dan wij
zouden doen als een geheel valide en gezonde verzekerde hetzelfde ongeval zou hebben gehad.
4.2. Gevaarlijke activiteit
Het ondernemen van een gevaarlijke activiteit waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam bewust
roekeloos in gevaar heeft gebracht. Het leven of lichaam bewust roekeloos in gevaar brengen is wel
verzekerd als dit redelijkerwijs noodzakelijk is:
• Bij de vervulling van een beroep;
• Bij zelfverdediging;
• Bij een poging tot het redden van een mens, dier, geld of goederen.
4.3. Gevaarlijke (winter)sporten
Tijdens het beoefenen van de volgende sporten:
• Vechtsporten;
• Verdedigingssporten;
• Rugby;
• Wielerwedstrijden;
• Snelheids- en springwedstrijden op of met een paard;
• Bungeejumping;
• Abseilen;
• Catapulting;
• IJshockey;
• (Freestyle) skispringen;
• Speedskiën;
• Offpiste skiën of snowboarden;
• Wintersportwedstrijden, voor Gästerennen en WISBI-wedstrijden bent u wel verzekerd;
• Gletsjer- en bergtochten zonder begeleiding van een erkende gids.
4.4. Alcohol / geneesmiddelen / drugs
Terwijl de verzekerde op het moment van de gebeurtenis onder invloed is van alcohol,
geneesmiddelen of drugs anders dan op medisch voorschrift.
4.5. Niet toegestane activiteiten
Als het ongeval is ontstaan door activiteiten die niet door de wet zijn toegestaan of niet aan ons zijn
opgegeven. Daarnaast zijn de volgende activiteiten door ons niet toegestaan:
a) Beroepsmatig werken met houtbewerkingsmachines.
b) Tijdens het voorbereiden of deelnemen aan wedstrijden waarbij het aankomt op snelheid.
Deelname aan betrouwbaarheids- of puzzelritten is wel verzekerd.
c) Tijdens het varen op zee tijdens een wedstrijd, solovaren en varen met een boot die niet
geschikt is voor zeevaart.
d) Het gebruik maken van een luchtvaartuig anders dan als passagier. Onder luchtvaartuig
wordt bijvoorbeeld een vliegtuig of een parachute en alles wat daarbij hoort bedoelt.
Modellen van luchtvaartuigen, boten, auto’s en drones die op afstand bedienbaar zijn geen
luchtvaartuig.
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4.6. Motorrijtuig
Wanneer het ongeval is ontstaan met of door een motorrijtuig zijn de volgende situaties niet
verzekerd:
a) Geen helm
Als de verzekerde tijdens het ongeval op een motorrijtuig reed als bestuurder of passagier en
geen helm droeg.
b) Geen geldig rijbewijs
Als het letsel is veroorzaakt door een bestuurder die niet in het bezit is van een geldig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor de motor, motorscooter, personenauto en de
eventuele aanhanger.
c) Geen rijbevoegdheid
Als het letsel is veroorzaakt door een bestuurder die de motor, motorscooter of
personenauto niet mag besturen op grond van de wet of omdat de rijbevoegdheid is ontzegd
door een onherroepelijke uitspraak van een rechter.
4.7. Zelfdoding of een poging tot zelfdoding
Door zelfdoding of een poging tot zelfdoding van de verzekerde.
4.8. Ongeval te laat melden
Wij keren niet uit als het ongeval niet binnen 3 jaar na de datum van het ongeval bij ons wordt
gemeld.

Artikel 5: Verplichtingen bij een ongeval
Bij een ongeval heeft de verzekerde of de begunstigde de verplichtingen die zijn vermeld in artikel 6
van de algemene voorwaarden. In aanvulling hierop hebben zij ook de volgende verplichtingen:
a) Ongeval melden
Het ongeval dient zo snel mogelijk bij ons gemeld te worden.
b) Geneeskundig behandelen
Zich direct geneeskundig te laten behandelen en er alles aan doen om het herstel te
bevorderen.
c) Medewerking verlenen
Volledig meewerken zoals zich laten onderzoeken door een arts die wij hebben aangewezen.
d) Ander verpleegadres
Zo snel mogelijk het vertrek naar een ander verpleegadres aan ons melden.
e) Buitenland melden
Als u naar het buitenland gaat dit zo snel mogelijk aan ons melden.
f)

Herstel melden
Zo snel mogelijk het geheel of gedeeltelijk herstel aan ons melden.
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g) Overlijden melden
Als een verzekerde komt te overlijden als gevolg van een ongeval bent u of de begunstigde
verplicht om dit ten minste 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons te melden.

Artikel 6: Einde van de verzekering
Uw verzekering eindigt in de gevallen die zijn vermeld in artikel 11 van de algemene voorwaarden.
Daarnaast eindigt uw verzekering in de volgende gevallen:
6.1. Bereiken eindleeftijd
Als een verzekerde de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt eindigt voor die verzekerde de verzekering.
De verzekering eindigt op de eerstkomende premievervaldatum nadat de leeftijd van 70 jaar is
bereikt. Als de verzekerde de enige verzekerde was voor de verzekering wordt de verzekering
beëindigd. Is er nog een andere verzekerde dan wordt de verzekering voor die verzekerde
voortgezet.
a) Bereiken eindleeftijd kind
Een verzekerde wordt niet meer als kind gezien als de leeftijd van 18 jaar is bereikt. De
verzekering eindigt op de eerstkomende premievervaldatum zodra de verzekerde niet meer
als kind wordt gezien. De verzekerde heeft dan het recht om een eigen verzekering af te
sluiten op dezelfde voorwaarden als de beëindigde verzekering.
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