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Wat zijn dit voor voorwaarden?
Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden, ook wel genoemd de bijzondere verzekeringsvoorwaarden, van de 
VvAA ongevallenverzekering. Deze vormen één geheel met onze Algemene voorwaarden schadeverzeke-
ringen. In de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen staan algemene regels en uitleg die voor al onze 
schadeverzekeringen gelden.

In deze verzekeringsvoorwaarden staan regels die speciaal voor deze Ongevallenverzekering gelden. Op uw 
polis kunnen ook nog bepalingen staan die speciaal voor deze verzekering gelden (clausules). Als de ver-
schillende voorwaarden elkaar tegenspreken, gaan de clausules op de polis vóór de verzekeringsvoorwaar-
den, en de verzekeringsvoorwaarden vóór de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen.

Wat is dit voor verzekering?
De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dit betekent dat wij een vooraf afgesproken bedrag vergoeden 
als aan de voorwaarden voldaan is. Wij kunnen uitkeren bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Op de polis staat welk bedrag u hebt verzekerd.

Verzekeringsvoorwaarden 
Ongevallenverzekering (OVP-1409) 
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ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

Hieronder leest u de uitleg van belangrijke begrippen in deze verzekeringsvoorwaarden.

1.1. Blijvende invaliditeit
Blijvend - helemaal of gedeeltelijk - (functie)verlies van uw lichaam of organen door letsel door een ongeval (zie artikel 1.2).

1.2. Ongeval
In aanvulling op artikel 1.15 van de Algemene voorwaarden  schadeverzekeringen bedoelen wij met ‘ongeval’ ook:
a.  bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, blikseminslag of een andere elektrische ontlading;
b.  de gevolgen van etterspatten op de slijmvliezen van ogen, neus en mond bij onderzoek of behandeling van een patiënt;
c.  besmetting met het HIV-virus door een prikaccident, ongeval of geweldpleging;
d.  het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel ontstaat;
e.  acute vergiftiging door het ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vaste of vloeibare stoffen. Vergiftiging door etenswaar of door 

het gebruik van bewustzijnsverruimende middelen zoals alcohol, drugs of medicijnen is geen ongeval;
f.   besmetting door een onvrijwillige val in het water of in een  andere vloeibare of vaste stof;
g.  infectie en bloedvergiftiging door een ongeval;
h.  zonnebrand, uitputting, verhongering en uitdroging door het onvrijwillig geïsoleerd raken. Dit laatste kan gebeuren bij bij voorbeeld 

schipbreuk, noodlanding, instorting, watersnood, insneeuwing, invriezing en aardbeving;
i.   verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van spieren, banden en pezen door een eigen plotselinge krachtsinspanning;
j.  complicaties en verergeringen van het ongevallenletsel als gevolg van:
  - Verleende eerste hulp bij een ongeval;
  -   (Para)medische behandeling door een deskundige die bevoegd is tot het uitoefenen van de geneeskunst;
k.  koepokken, miltvuur, mond-en-klauwzeer, sarcoptesschurft, tetanus, ringworm (trichofytie) en de ziekte van Bang;
l.  functionele beperkingen van het lichaam door een whiplash (cervicaal acceleratietrauma).

1.3. Verminking
Een litteken op uw lichaam dat dermate groot is en op een zodanige plek zit, dat u er geestelijk en/of maatschappelijk onder lijdt. Dit moet 
onze medisch adviseur vaststellen. 

ARTIKEL 2. WIE IS VERZEKERD?

De verzekerden zijn:
a.  u, als de verzekeringnemer;
b.  u en uw partner;
c.  u en uw kind(eren);
d.  u, uw partner en uw kind(eren).

Met partner bedoelen wij uw echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degenen met wie u duurzaam samenwoont.
Met kinderen bedoelen wij minderjarige en meerderjarige ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor een studie uitwonend en niet 
samenwonend zijn. En ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen. Deze kinderen  
kunnen eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen zijn.

ARTIKEL 3. WAAR BENT U VERZEKERD?

Deze Ongevallenverzekering geldt in alle landen van de wereld.

ARTIKEL 4. WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

4.1. Wat vergoeden wij bij overlijden?
Als u overlijdt door een ongeval, dan keren wij een bedrag van € 10.000,- uit. Hebben wij voor hetzelfde ongeval al bedragen uitgekeerd 
voor blijvende invaliditeit? Dan brengen wij deze bedragen in mindering op de overlijdensuitkering. 
Vergoedden wij voor blijvende invaliditeit meer dan € 10.000,-? Dan hoeven uw nabestaanden geen geld aan ons terug te betalen.
Overlijden u en uw verzekerde partner binnen 24 uur na elkaar door een ongeval? Dan verhogen wij beide uitkeringen met 100%. Dit 
geldt alleen als er een verzekerd kind achterblijft dat jonger is dan 21 jaar.

4.2. Wat vergoeden wij bij blijvende invaliditeit?

4.2.1. Wat is het maximum verzekerd bedrag?
Als u blijvend invalide wordt door een ongeval, dan vergoeden wij een percentage van het verzekerd bedrag dat op de polis staat vermeld 
dat gelijk is aan de mate van blijvende invaliditeit, met dien verstande dat:
a. de uitkeringspercentages zijn vastgesteld die horen bij geheel verlies of functieverlies van lichaamsdelen, vermogens en organen 

zoals genoemd in artikel 5;
b. bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel van het betreffende percentage wordt vastgesteld;
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c. bij verlies van meer vingers van één hand geen hogere  invaliditeitsgraad kan worden vastgesteld dan de invaliditeitsgraad bij verlies van 
de gehele hand.

Bent u blijvend invalide door één of meer ongevallen? Dan keren wij maximaal 100% van het verzekerde bedrag uit. Tenzij u recht hebt op 
een rentevergoeding zoals genoemd in artikel 4.2.3 onder b.

4.2.2. Wanneer doen wij een uitkering bovenop het verzekerd bedrag?
a. Wij vergoeden, tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis, schade aan spullen die de verzekerde, zijn huisgenoten en/of werknemers op het 

lichaam dragen, wanneer deze veroorzaakt is door een gewelddadige handeling van een patiënt. U moet dan wel voldoen aan de ver-
plichtingen zoals omschreven in artikel 7.

b. Wij vergoeden, tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis, kosten die gemaakt zijn voor plastische chirurgie als:
  - de verminking is ontstaan door een ongeval;
  -  de plastische chirurgie bedoeld is om een functie aan uw lichaam te verbeteren of herstellen;
  -  onze medisch adviseur u vooraf toestemming heeft gegeven om deze kosten te maken.
c. Is de blijvende invaliditeit een gevolg van een ongeval dat u is overkomen tijdens het uitoefenen van uw beroep bij een calamiteit of bij 

rampbestrijding? Dan keren wij 50% extra uit van het uit te keren bedrag. Dit is maximaal € 70.000,- en geldt alleen als de hulpverlening 
heeft plaatsgevonden:

  -  nadat u bent opgeroepen door bijvoorbeeld de politie of de brandweer;
  -  buiten een ruimte die is ingericht om hulpverlening te verstrekken.

4.2.3. Wanneer stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast?
a. De mate van blijvende invaliditeit stellen wij vast op het moment dat er redelijkerwijs geen verbetering of verslechtering zal optreden in 

uw toestand, maar uiterlijk 2 jaar na het ongeval. U kunt ervoor kiezen deze termijn met één jaar te verlengen tot 3 jaar. U moet dat dan 
uiterlijk 30 dagen vóór het verstrijken van die 2 jaar aan ons doorgeven. 

 Als u door het ongeval overlijdt voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan zijn wij geen invaliditeitsuitkering verschul-
digd. Bij overlijden later dan een jaar na het ongeval door een andere oorzaak dan het ongeval, stellen wij de mate van blijvende  
invaliditeit vast op een percentage dat zou zijn vastgesteld als u niet was overleden.

b. Kunnen wij 6 maanden na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit nog niet vaststellen? Dan vergoeden wij een rente per jaar over 
het bedrag dat wij uiteindelijk uitkeren voor blijvende invaliditeit. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente zoals die gold op de 
dag waarop het ongeval heeft plaatsgevonden.  

 De rente berekenen wij vanaf 6 maanden na het ongeval tot de dag waarop de uitkering door blijvende invaliditeit plaatsvindt, maar niet 
later dan 2 jaar na het ongeval. Deze periode wordt met één jaar verlengd wanneer de periode zoals beschreven in artikel 4.2.3 onder a 
ook met één jaar is verlengd.

4.2.4. Wat doen wij als wij blijvende invaliditeit niet kunnen vaststellen?
Kunnen wij blijvende invaliditeit op de wijze zoals genoemd in artikel 5 niet vaststellen? Dan drukken wij de mate van invaliditeit uit volgens 
de maatstaven zoals 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 specialistenvereniging. Besmetting met het HIV-virus is hierop een 
 uitzondering. Bij de vaststelling van dit invaliditeitspercentage houden wij geen  rekening met het beroep van verzekerde.

ARTIKEL 5. HOE HOOG IS UW UITKERING?

Wij gebruiken het onderstaande overzicht om de hoogte van de uitkering vast te stellen bij blijvende invaliditeit. Is er sprake van volledig 
verlies van (het gebruiksvermogen van) organen of lichaamsdelen? Dan ontvangt u het onderstaande percentage van het bedrag dat u 
hebt verzekerd.

5.1. Wat vergoeden wij bij gedeeltelijke invaliditeit?
Is er sprake van een gedeeltelijk verlies van (het gebruiksvermogen van) een lichaamsdeel of orgaan? Dan passen wij het hiervoor 
genoemde percentage aan overeenkomstig de mate van verlies. Verliest u (het gebruiksvermogen van) meerdere vingers van één hand? 
Dan keren wij maximaal 70% uit van het verzekerde bedrag.

Volledige ongeneeslijke verlamming 100%

Volledig verlies van geestelijke vermogens 100%

Bij volledig (functie)verlies van Uitkerings-percentage

Gezichtsvermogen van beide ogen 100%

Gezichtsvermogen van één oog 35%

Als u via deze verzekering al een volledige uitkering ontvangt voor  
één oog, dan krijgt u voor het andere oog 65%

Het gehoor van beide oren 50%

Het gehoor van één oor 25%

Als u via deze verzekering al een volledige uitkering ontvangt voor het 
gehoor van één oor, dan krijgt u voor het gehoor van het andere oor 25%
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Bij volledig (functie)verlies van Uitkerings-percentage

Eén arm tot in het schoudergewricht 75%

Eén arm tot in het ellebooggewricht 75%

Eén hand tot in het polsgewricht 70%

Eén duim 25%

Eén wijsvinger 15%

Eén middelvinger 15%

Eén ringvinger 10%

Eén pink 10%

Eén been tot in het heupgewricht 75%

Eén been tot in het kniegewricht 65%

Eén voet tot in het enkelgewricht 70%

Eén grote teen 15%

Elke andere teen 5%

Spraakvermogen 10% 

Reukvermogen 10% 

Smaakvermogen 10% 

Eén long 30%

Milt 10%

Eén nier 20%

Whiplash 5%

Rekenvoorbeeld
Stel u hebt gekozen voor een verzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000,-.
U verliest 50% van het gehoorvermogen van beide oren en wordt voor 50% invalide verklaard. In 
de tabel staat dat het uitkeringspercentage bij het volledig functieverlies van beide oren 50% is. 
Bij volledig functieverlies van beide oren zouden wij 50% van € 100.000,- uitkeren, dat is € 50.000,-. 
Omdat u 50% invalide wordt verklaard, keren wij 50% uit van € 50.000,-. Dat is dan € 25.000,-.

ARTIKEL 6. WAT VERGOEDEN WIJ NIET?

In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in artikel 7 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen krijgt u ook geen 
 vergoeding als een ongeval is ontstaan:
a. tijdens vechtpartijen of tijdens het bewust op roekeloze wijze in gevaar brengen van leven of lichaam. Tenzij er sprake is van rechtmatige 

(zelf)verdediging of het redden van personen of zaken;
b. tijdens de voorbereiding tot of deelname aan snelheids- of  behendigheidsritten en -wedstrijden of andere wedstrijden met motorrijtuigen, 

fietsen, motorboten en paarden. Gaat het om betrouwbaarheids-, regelmatigheids-, kaartlees-, puzzel- of  oriëntatieritten met een 
motorrijtuig, die geheel of nagenoeg geheel binnen Nederland, België en/of Luxemburg plaats vinden en niet langer duren dan 24 uur 
en waarbij deelneming aan snelheids proeven tijdens deze ritten is uitgesloten? Dan geldt dit niet;

c. tijdens het verblijf in een luchtvaartuig, tenzij:
  -  als gast of als passagier, die rechtmatig verblijft in een voor passagiersvervoer ingericht vliegtuig, terwijl dat voor niet militaire doel-

einden wordt gebruikt;
 -  als zweefvlieger of als passagier van een zweefvliegtuig, op voorwaarde dat de piloot een vliegbrevet bezit dat voor die vlucht 

 geldig is en op voorwaarde dat wordt deelgenomen aan burgerluchtvaart;
d. tijdens het beoefenen van gevaarlijke sporten zoals freestyle skiën, American football, rugby, worstelen, ijshockey,  bob -sleeën,  

boksen, parachutespringen, valschermzweven en zeilvliegen e.d.;
e. tijdens professionele sportbeoefening;
f. tijdens gletsjer- en bergtochten tenzij deze tochten plaatsvinden op gebaande wegen of paden of op gemakkelijk begaanbare terreinen;
g. tijdens het beroepsmatig werken met houtbewerkingmachines.
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ARTIKEL 7. WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADE?

In aanvulling op de algemene verplichtingen bij schade uit artikel 5 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen leest u hierna 
wat u bij een schade op deze Ongevallenverzekering moet doen.

7.1. Wanneer moet u ons een ongeval melden?
U moet ons een ongeval melden:
a. bij overlijden van een verzekerde in elk geval 48 uur voor de begrafenis of crematie;
b. bij blijvende invaliditeit binnen 3 maanden na het ongeval. Meldt u de schade later? Dan hebt u alleen recht op uitkering als onze 

belangen niet zijn geschaad en als kan worden aangetoond dat de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van het ongeval;
c. bij constatering van vermoedelijke besmetting met het  HIV-virus: binnen 72 uur.

7.2. Wat moet u nog meer doen?
U bent bovendien verplicht:
a. ons alle gegevens te verstrekken die wij vragen voor de beoordeling van de aanspraken op uitkering;
b. om u onder geneeskundige behandeling te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te doen om een spoedig 

herstel te bevorderen, onder meer door de  voorschriften van de behandelende arts op te volgen;
c. om u te laten onderzoeken door een arts die wij op onze kosten toewijzen;
d. om niet zonder onze toestemming naar het buitenland te gaan, als u lijdt aan de gevolgen van een ongeval;
e. ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een geheel of gedeeltelijk herstel;
f. aangifte te doen bij de politie, voor een uitkering zoals genoemd in artikel 4.2.2 onder a.
g. uw medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij nodig vinden om de doodsoorzaak vast te stellen.

ARTIKEL 8. AAN WIE BETALEN WIJ DE SCHADEUITKERING?

Wij betalen de schadevergoeding aan de verzekeringnemer, tenzij u een ander aanwijst. Bij overlijden hebben de erfgenamen recht op 
schadevergoeding. Een erfgenaam moet altijd een verklaring van overlijden kunnen laten zien. Wij betalen nooit aan de Nederlandse Staat. 

ARTIKEL 9. WANNEER EINDIGT DE VERZEKERING?

In artikel 4 van de Algemene voorwaarden schadeverzeke ringen staat wanneer de verzekering eindigt. Ook eindigt deze 
Ongevallenverzekering:
a. door opzegging door de verzekeringnemer wanneer de  verzekerde lijdt aan een slepende ziekte of een ernstig geestelijk of lichamelijk 

gebrek;
b. zonder enige opzegging:
 1. bij overlijden van de verzekerde;
 2. aan het einde van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 70 jaar bereikt;
 3.  aan het einde van het verzekeringsjaar waarin de invaliditeitsgraad is vastgesteld op 100%, zoals gemeld in artikel 4.2.1.

De verzekeringnemer heeft onder de b.1 en b.2 genoemde gevallen recht op terugbetaling van een evenredig deel van de premie, als wij 
binnen 14 dagen zijn geïnformeerd.

ARTIKEL 10. INDEXERING VAN DE PREMIE

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt dat wij de premie die u voor deze verzekering 
betaalt, elk jaar mogen aanpassen aan de prijsontwikkelingen. Dit vindt plaats volgens de consumenten prijsindex voor alle huis houdens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


