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ARTIKEL 1. BIJZONDERE BEPALING

Deze voorwaarden vormen één geheel met de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden schadeverzekeringen.

ARTIKEL 2. BEGRIPPEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. Behandelend geneesheer
Een arts die als zodanig erkend is door de bevoegde instanties en de verzekerde behandelt.

2.2. Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam.

2.3. Ongeval
Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling van buitenaf, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, direct op zijn lichaam  
inwerkend geweld, dood of lichamelijk letsel veroorzakend, hetgeen door een arts vast te stellen moet zijn.
Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a.  spierscheuring, ontwrichting, verrekking, verstuiking, alsmede bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking en zonnesteek;
b.  acute vergiftiging door dampen, gassen, vaste stoffen en vloeistoffen, alsmede het binnenkrijgen van ziektekiemen en allergenen door 

een onvrijwillige val in enige vaste of vloeibare stof;
c.  verdorsting, verhongering, uitputting en zonnebrand als gevolg van geïsoleerd raken door een onvoorziene gebeurtenis;
d. bloedvergiftiging en wondinfectie als gevolg van een ongeval;
e.  complicaties als gevolg van verleende eerste hulp bij een ongeval of van medische en/of para-medische behandeling van door een 

ongeval veroorzaakt letsel;
f.  koepokken, miltvuur, mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, tetanus, trichophytie en de ziekte van Bang;
g.  blaarvorming als gevolg van druk, huidletsel als gevolg van wrijving, lendespit (lumbago), peesschedeontsteking (tendovaginitis  

crepitans), zweepslag (coup de fouet);
h.  pathalogische aandoeningen tengevolge van een plotselinge inwerking van radioactieve stralen, waaraan de verzekerde tijdens  

zijn studie in gebouwen van de instelling van Hoger Onderwijs en de daaraan verbonden instelling mocht worden blootgesteld, van 
zodanige intensiteit, dat daaruit een klinisch aanwijsbare aandoening voortvloeit binnen 3 maanden na het betreffende evenement, 
met uitzondering evenwel van alle gevolgen van geleidelijke inwerking met kleine doses radioactieve straling;
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i.  infecties welke het gevolg zijn van het spatten van etter op de slijmvliezen van ogen, neus en mond bij onderzoek en (tand)heelkun-
dige en verloskundige behandeling van een patiënt;

j.  lichamelijke functionele beperkingen als gevolg van een cervicaal acceleratietrauma (whiplash), met inachtneming van het maximale 
uitkeringspercentage als opgenomen in artikel 4.3. 

Geen ongeval in de zin van deze verzekering zijn:
-  infectieziekten en parasitaire ziekten, onverminderd het bepaalde onder sub b, d en f;
-  ingewandsbreuk (hernia), tussenwervelschijfbreuk (hernia nuclei pulposi), uitzakking (prolaps);
-  verbranding door kunstmatige bestraling, onverminderd het bepaalde onder sub e;
- zonnebrand, onverminderd het bepaalde onder sub c.

2.4. Verzekerde(n)
Degene(n) die als zodanig op het polisblad is/zijn vermeld.

ARTIKEL 3. VERZEKERINGSGEBIED

Deze verzekering is van kracht in de gehele wereld.

ARTIKEL 4. UITKERING

4.1. Uitkeringen
De maatschappij verleent een uitkering bij overlijden, respectievelijk blijvende invaliditeit, indien, binnen de geldigheids duur van de  
verzekering, de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.

4.2. Rubriek A. Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde, als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt het daarvoor verzekerde  
bedrag uitgekeerd. Op deze uitkering wordt in mindering gebracht het bedrag dat reeds ter zake van hetzelfde ongeval uitgekeerd of  
verschuldigd is wegens blijvende invaliditeit (rubriek B), echter met dien verstande dat, indien het bedrag ter zake van blijvende  
invaliditeit hoger was dan de voor overlijden verschuldigde uitkering, het recht op het meerdere blijft bestaan.

4.3. Rubriek B. Uitkering bij blijvende invaliditeit
In geval van algehele blijvende invaliditeit, als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, wordt het gehele onder deze rubriek 
verzekerde bedrag uitgekeerd.
Onder algehele invaliditeit wordt in elk geval verstaan: volledig verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen en ongeneeslijke  
geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde niet in staat is zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit, als onderstaand omschreven, wordt het daarbij vermelde percentage van het onder deze 
rubriek verzekerde bedrag uitgekeerd.

Bij geheel (functie)verlies van Uitkerings-percentage

- een arm tot het schoudergewricht 75%

- een arm tot in of boven het ellebooggewricht 65%

-  een hand tot in het polsgewricht of een arm tussen pols- en ellebooggewricht 60%

- een been tot in het heupgewricht 70%

- een been tot in of boven het kniegewricht 60%

-  een voet tot in het enkelgewricht of een been tussen enkel- en kniegewricht 50%

- duim 25%

- wijsvinger 15%

- middelvinger 12%

- ringvinger of pink 10%

- grote teen 8%

- een andere teen 4%

- het gezichtsvermogen van één oog 30%

-  indien reeds krachtens deze verzekering uitkering werd verleend wegens 
verlies van het gezichtsvermogen van één oog, het andere oog 70%

- het gehoorvermogen van één oor 25%

- het gehoorvermogen van beide oren 50%

-  de cervicale wervelkolom door een cervicaal acceleratietrauma (whiplash) 5%

Voor studenten in de logopedie geldt, in afwijking van het hiervoor bepaalde, een uitkeringspercentage van 100% bij volledig verlies van 
het gehoorvermogen van één of beide oren.
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Voorts wordt het navolgende bepaald:
a.  Voor studenten in de tandheelkunde, (dier)geneeskunde en fysiotherapie gelden, in afwijking van het bovenstaande, de hierna  

volgende uitkeringspercentages: 
 (voor linkshandige studenten wordt voor rechter linker gelezen)

 - een arm tot in het schoudergewricht 100%
 - een onderarm tot in of boven het ellebooggewricht 100%
 - een hand 100%
 - de rechterduim 100%
 - de andere duim   40%
 - de rechter wijsvinger   25%
 - de rechter middelvinger   25%
 - de rechter wijs- en middelvinger 100%
 - een oog   50%
b.  In geval van gedeeltelijk (functie)verlies van de hiervoor genoemde lichaamsdelen en/of vermogens, wordt een evenredig deel van het 

daarbij van toepassing zijnde percentage vastgesteld en uitgekeerd.
c.  Bij gelijktijdig (functie)verlies van verschillende lichaamsdelen en/of vermogens, wordt de mate van invaliditeit bepaald door optelling 

van de afzonderlijke percentages, met dien verstande dat nimmer meer wordt uitgekeerd dan het bij algehele blijvende invaliditeit  
verzekerde bedrag.

d.  In geval van gelijktijdig (functie)verlies van meer dan één vinger van dezelfde hand, wordt geen hoger percentage uitgekeerd dan voor 
(functie)verlies van de gehele hand.

e.  Indien blijvende invaliditeit niet kan worden vastgesteld, overeenkomstig de hiervoor opgenomen Gliedertaxe, dan wordt de mate 
van invaliditeit in een percentage uitgedrukt volgens de maatstaven vastgelegd in de laatste uitgave van de ‘Guide to the Evaluation 
of Permanent Impairment’ van de American Medical Association (AMA), aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialisten-
vereniging. Bij de vaststelling van dit invaliditeitspercentage wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde.

f.  Ter zake van verschillende ongevallen wordt in totaal nooit meer uitgekeerd dan het bij algehele blijvende invaliditeit verzekerde 
bedrag.

ARTIKEL 5. AANVULLENDE UITSLUITINGEN

Van deze verzekering is uitgesloten ongevallen ontstaan of veroorzaakt door:
a. opzet, goedvinden of grove schuld van een verzekerde of een begunstigde;
b. het opzettelijk plegen van een misdrijf of daaraan medeplichtig zijn;
c. een vechtpartij of het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen van leven of lichaam, tenzij overkomen bij het zichzelf, anderen, 

dieren of goederen redden of verdedigen;
d. het gebruik van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, waardoor het risico aanmerkelijk wordt verzwaard, tenzij 

dit gebruik geschiedde overeenkomstig medisch voorschrift;
e. bevorderd, veroorzaakt of in hun gevolgen verergerd door gebreken, ziekten of abnormale geestelijke of lichamelijke toestand, tenzij 

een dergelijke omstandigheid een gevolg is van een ongeval waarvoor de maatschappij een uitkering verschuldigd was of is;
f. tijdens het beoefenen van sport anders dan als amateur;
g. bij deelneming aan of voorbereiding tot snelheids- of behendigheidsproeven, record-, prestatieritten en wedstrijden met motorrijtuigen, 

motorboten, rijwielen of paarden.
 Deze uitsluiting geldt niet voor betrouwbaarheidsritten die geheel binnen Nederland gehouden worden en waarvoor toestemming is 

verkregen van overheidswege;
h. het deelnemen aan skiwedstrijden, skispringen, bobsleerijden;
i. berg- en gletsjertochten, anders dan op gebaande wegen of paden of op gemakkelijk begaanbare terreinen, alsmede bij de beoefe-

ning op welke wijze dan ook van exploratie- en onderzoekingstochten en parachutespringen;
j. diepzeeduiken waarbij de duiker de grens van 25 meter onder de waterspiegel overschrijdt;
k. door het verblijf in een luchtvaartuig, tenzij:
 - als gast of passagier die rechtmatig verblijft in een voor passagiersvervoer ingericht vliegtuig, terwijl dat voor niet-militaire doelein-

den wordt gebruikt;
 - als zweefvlieger of als passagier van een zweefvliegtuig, mits de piloot een voor die vlucht geldig vliegbrevet bezit, en mits wordt 

deelgenomen aan burgerlijk luchtverkeer;
l. opzettelijk toedoen van een bij de uitkering belanghebbende of met de wil van de verzekerde (bijvoorbeeld zelfmoord of zelfverminking 

of een poging daartoe);
m. in militaire dienst, anders dan tijdens herhalingsoefeningen;
n. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, één en ander overeenkomstig de definities daar-

van, zoals die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondis-sementsrechtbank te 
‘s-Gravenhage zijn gedeponeerd;

o. atoom- en/of nucleaire energie reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
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ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN  NA EEN ONGEVAL

6.1. De verzekerde/begunstigde is verplicht
a.  de maatschappij terstond in kennis te stellen van elke gebeurtenis, waaruit een verplichting tot uitkering voor de maatschappij kan 

voortvloeien, en het door de maatschappij verstrekte aangifteformulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en zo spoedig mogelijk 
ondertekend op te zenden.

  Ingeval van overlijden van een verzekerde dient de maatschappij ten minste 48 uur voor de begrafenis of verassing in kennis gesteld 
te worden;

b.  degene die aanspraak maakt op een uitkering wegens overlijden is verplicht zijn toestemming en medewerking te verlenen tot alle 
maatregelen, waaronder sectie, welke de maatschappij noodzakelijk acht ter vaststelling van de doodsoorzaak;

c.  zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling te stellen en aan zijn herstel mede te werken;
d.  alle gewenste inlichtingen aan de maatschappij, of een door deze aan te wijzen gemachtigde, te verstrekken en zijn medewerking te 

verlenen tot het instellen van een medisch onderzoek;
e.  de maatschappij behulpzaam te zijn bij verhaal op de aansprakelijke derde;
f.  zich door een door de maatschappij aangewezen arts te laten onderzoeken.

Bij niet-nakoming van bovengenoemde verplichtingen is VvAA niet gehouden een uitkering te verlenen.

6.2. Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit
Zodra redelijkerwijze een blijvende toestand moet worden aangenomen, en niet te verwachten is dat het ongeval de dood tengevolge zal 
hebben, zal de mate van invaliditeit worden vastgesteld. Op het moment van deze vaststelling ontstaat recht op uitkering. In elk geval zal 
uiterlijk 2 jaar na de datum van aangifte van het ongeval vaststelling plaatsvinden.
Indien de verzekerde voor de vaststelling van de mate van invaliditeit mocht overlijden, is geen uitkering ter zake van invaliditeit verschul-
digd. Indien echter de verzekerde overlijdt door een andere oorzaak dan het ongeval, nadat 1 jaar na de datum van aangifte van het 
ongeval is verstreken, wordt de uitkering voor invaliditeit vastgesteld op een percentage dat zou zijn vastgesteld wanneer de verzekerde 
niet zou zijn overleden.

6.3. Uitbetaling
De maatschappij verplicht zich, binnen 2 maanden ná vaststelling van de uitkering, het verschuldigde bedrag uit te betalen.
Uitkeringen inzake blijvende invaliditeit geschieden aan de door het ongeval getroffen verzekerde.
Uitkeringen in verband met overlijden geschieden aan de wettige erfgenamen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien begunstigden ontbreken is geen uitkering verschuldigd.


