Ongevallenverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Met
een ongevallenverzekering zijn u en uw
gezinsleden verzekerd voor verschillende
soorten ongevallen. Van een val op uw werk,
tot zinloos geweld. Maar ook bent u verzekerd
voor verkeersongevallen, brandwonden en
hondenbeten. En voor bijvoorbeeld een val van
de trap of van een gymtoestel op school. Als
u door een ongeval blijvend invalide raakt of
overlijdt en het ongeval is verzekerd, verlenen
wij een eenmalige uitkering voor de gevolgen
van het ongeval.
De belangrijkste kenmerken van de
ongevallenverzekering Primair, Prima en
Premium zetten we graag voor u op een rij.

Producteigenschappen
Dekking

Eigen risico

Verzekeringsgebied

De dekking geldt
24 uur per dag. U
bent ook verzekerd
als u aan het werk
bent.

Geen eigen risico.

Deze verzekering
is geldig in de hele
wereld.

Beknopt overzicht van de verschillen tussen onze productlijnen
In veel van onze producten hebben wij een Primair, Prima en
Premium productlijn ontwikkeld.

•
•
•

Primair: een goed basispakket tegen een zeer scherpe premie.
Prima: kies voor een uitgebreide verzekering de Prima dekking.
Premium: hiermee bent u verzekerd van de beste dekking.

Verzekerd bedrag en verhoogd
uitkeringspercentage
Overlijdt u door een ongeval? Dan krijgen uw nabestaanden een
eenmalige uitkering. Dit noemen wij rubriek A. Blijft u invalide
door een ongeval? Dan krijgt u eenmalig een uitkering. Dit
noemen wij rubriek B. De uitkering voor blijvende invaliditeit
wordt, afhankelijk van de invaliditeitsgraad, met een percentage
verhoogd. Dit noemen wij een verhoogd uitkeringspercentage. In
de voorwaarden staat een tabel waarin bij elke invaliditeitsgraad
het bijhorende uitkeringspercentage staat vermeld.
Verzekerde
bedragen

Primair

Prima

Premium

Rubriek A
Overlijden

€ 5.000

€ 15.000

€ 25.000

Rubriek B
Blijvende
invaliditeit

€ 25.000

€ 35.000

€ 50.000

Uitkeringspercentage

Primair

Prima

Premium

Verhoogd
tot maximaal
(bij 100%
blijvende
invaliditeit)

225%

225%

350%

Vanaf welk
percentage
geldt een
verhoogd
uitkeringspercentage?

26%

26%

1%

Aanvullende vergoedingen
Als sprake is van een ongeval waarvoor onder de verzekering een
uitkering voor overlijden of blijvende invaliditeit wordt verleend,
vergoeden wij ook de aantoonbare en redelijke kosten die een
direct gevolg zijn van het ongeval. Voorbeelden van verzekerde
kosten die een direct gevolg zijn van het ongeval zijn kosten van:

•
•
•
•
•
•
•

tandheelkundige behandeling;
(internationaal) ziekenvervoer;
plastisch chirurgische behandelingen;
gezinshulp;
woningaanpassing;
ziekenbezoek;
bijles door een bevoegde bijlesleraar.

Deze kosten worden, tot een maximum voor alle kosten tezamen,
vergoed bovenop de uitkering die wij verlenen.
Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor de behandeling
van een ongeval, dan ontvangt u een extra vergoeding. Dit
noemen wij daggeld bij ziekenhuisopname. Afhankelijk van de
gekozen dekking ontvangt u voor elke dag dat u in het ziekenhuis
bent opgenomen een vast bedrag.
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Extra school-/studiejaar
Kan uw kind door een ongeval, dat hem of haar is overkomen,
zijn/haar opleiding niet (volledig) volgen? En moet uw kind daarom
het school-/studiejaar overdoen? Dan ontvangt u een vergoeding
voor de door u in dat opleidingsjaar gemaakte studiekosten. Als u
kiest voor de Premiumdekking, dan zijn deze kosten ook verzekerd
als uw kind een school- of studiejaar over moet doen als gevolg van
overlijden of volledige blijvende invaliditeit van een verzekerde.

Wat is niet verzekerd?
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen
die niet verzekerd zijn. Raadpleeg de voorwaarden voor de
exacte omschrijving.

•

Aanvullende
vergoedingen

Primair

Prima

Premium

•

Kosten, tot
maximaal:

€ 2.500

€ 3.500

€ 5.000

•

Daggeld bij
ziekenhuisopname
(maximaal 60
dagen)

€ 10 per dag

€ 20 per dag

€ 30 per dag

Extra school-/
studiejaar

Niet
verzekerd.

€ 2.500

Repatriëring

Niet
verzekerd.

€ 2.500

€ 5.000

Uitvaartkosten

Niet
verzekerd.

€ 5.000

€ 5.000

•
€ 5.000

•
•
•
•

Geen eindleeftijd
Deze verzekering kent geen eindleeftijd. Wel halveren wij de uitkering
als verzekerde op het moment van het ongeval ouder is dan 75 jaar.

•
•
•
•

Schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen,
atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van
verplichtingen is niet verzekerd.
Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit opzet of
een (poging tot) zelfdoding is niet verzekerd.
Het trainen voor of het deelnemen aan
snelheidswedstrijden of rally’s met motorrijtuigen of
motorvaartuigen is niet verzekerd.
Het besturen van een motorrijwiel met een cilinderinhoud
van 50 cc of meer terwijl u jonger bent dan 23 jaar is niet
verzekerd.
Waagstukken zijn niet verzekerd.
Het deelnemen aan vechtpartijen is niet verzekerd.
Het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging
daartoe is niet verzekerd.
Ongevallen die zijn ontstaan terwijl u onder invloed
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend of soortgelijk middel verkeerde is niet
verzekerd.
Het beoefenen van vechtsport en andere extreme sporten
is niet verzekerd.
Ongevallen die zijn ontstaan of bevorderd door een
bestaande ziekte of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid zijn niet verzekerd.
Het verblijf – anders dan als passagier – in een
luchtvaartuig is niet verzekerd.
Daarnaast sluiten de voorwaarden het binnenkrijgen van
ziektekiemen door een insectenbeet of -steek en enkele
specifieke lichamelijke aandoeningen uit.

Pakketkorting
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen is er al sprake van een pakketkorting van 8%! Maar er zijn nog meer voordelen, zo betaalt
u slechts eenmalig poliskosten voor het hele pakket en heeft u alle verzekeringen onder één dak.

Meer info

Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies
of wilt u een offerte?

Algemene voorwaarden model 02.22

Neemt u dan contact op met uw
assurantieadviseur.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Prima model 09-2021

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Primair model 09-2021

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Premium model 09-2021

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op de polis en in de voorwaarden.
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