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2.2 Waarvoor bent u verzekerd? 

Met de Ongevallenverzekering bent u verzekerd voor overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg 

van een ongeval. Hiervoor ontvangt u een uitkering. De verzekerde bedragen staan op uw polis. 

Met ‘blijvende invaliditeit’ bedoelen wij: het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een 

orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld. 

De verzekering geldt over de hele wereld. 

Ongeval 

Met een ‘ongeval’ bedoelen wij: een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het 

lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel 

moet geneeskundig vast te stellen zijn. 

Aan een ongeval stellen wij gelijk:  

• Een infectie, allergische reactie, bloedvergiftiging en andere ziekten die worden veroorzaakt door 

het binnendringen van ziektekiemen in het letsel dat is ontstaan door een verzekerd ongeval. 

• Een bacteriële- of virusbesmetting door een val in een stof die ziektekiemen bevat. 

• Een acute vergiftiging door het onvrijwillig binnenkrijgen van gasvormige, vloeibare of vaste 

stoffen. Vergiftiging door genees- en genotsmiddelen zien wij niet als een ongeval. Dit laatste geldt 

niet als deze zijn voorgeschreven door een arts en u zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden. 

• Een zonnesteek, bevriezing, verdrinking en verstikking. 

• Verhongering, uitdroging, uitputting en zonnebrand die is ontstaan door een noodsituatie waarbij u 

afgezonderd bent geraakt van hulp. Een noodsituatie kan zijn: schipbreuk, noodlanding, instorting, 

watersnood, gijzeling, ontvoering en soortgelijke situaties. 

• Een verstuiking, ontwrichting en spierscheuring. 

• Miltvuur, huidschimmel, de ziekte van Bang, koepokken, schurft. 

• Complicaties en verergeringen van de verwonding(en) die zijn ontstaan door een eerste 

hulpverlening of medische behandeling die noodzakelijk was na het ongeval. 

• Kinderverlamming. Dit geldt alleen voor verzekerde kinderen bij wie de verlamming minimaal 

dertig dagen na de ingangsdatum van de verzekering is ontstaan. Overlijdt het kind binnen vijf jaar na 

het ontstaan van de verlamming? Dan krijgt u een uitkering. 

• De gevolgen van infecties die tijdens het uitoefenen van het beroep zijn ontstaan door een 

besmettelijke stof. Dit geldt alleen als u zich aan de geldende voorzorgsmaatregelen heeft gehouden. 

Heeft u dat niet of onvoldoende gedaan? Dan ontvangt u geen uitkering. 

• Whiplash. Dit zijn lichamelijk functionele beperkingen ontstaan door letsel aan de wervelkolom. Dit 

kan medisch worden vastgesteld. 

 



2.4 Waarvoor bent u niet verzekerd? 

U ontvangt geen uitkering als het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met: 

• Bedwelmende, verdovende, opwekkende en soortgelijke middelen. 

• Het beoefenen van een sport waarvoor u wordt betaald. 

• Het beoefenen van de volgende amateursporten: bergsport, bobsleeën, boksen, figuurspringen, 

hanggliding, ijshockey, ijszeilen, parachutespringen, parasailing, rugby, skispringen, skivliegen, 

worstelen en andere sporten met een zelfde soort verhoogd risico. 

• Het deelnemen aan of trainen voor snelheidswedstrijden of recordritten. Bijvoorbeeld met 

motorrijtuigen, skelters, paarden, fietsen, boten of andere vaartuigen op het water. 

• Opzet. Of met goedvinden van u, uw erfgenamen of een rechtsverkrijgende. 

• Vechtpartijen, als u ouder bent dan 18 jaar. 

• Waagstukken, als u ouder bent dan 18 jaar. 

3.4 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 heeft verzekerd. 

Overzicht standaard percentages bij blijvende invaliditeit  

 

Omschrijving  Percentage 

Volledige ongeneeslijke verlamming  100 % 

Volledig verlies van geestelijke vermogens  100% 

Volledig, onherstelbaar verlies van gezichtsvermogen van beide ogen  100% 

Volledig, onherstelbaar verlies van gezichtsvermogen van één oog 50 % 

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

65% 

Volledig, onherstelbaar verlies van het gehoor van beide oren   65% 

Volledig, onherstelbaar verlies van het gehoor van één oor  30% 

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     

40% 

 

Oorschelp  10% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één arm tot in het schoudergewricht 85% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één arm tot in het ellebooggewricht 80% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één hand tot in het polsgewricht 75% 



Volledig, onherstelbaar verlies van één duim 30% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één wijsvinger 20% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één middelvinger 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één ringvinger 20% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één pink 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één been tot in het heupgewricht 80% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één been tot in het kniegewricht 70% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één grote teen   20% 

Volledig, onherstelbaar verlies van elke andere teen 10% 

Volledig, onherstelbaar verlies van spraakvermogen 55% 

Volledig, onherstelbaar verlies van reukvermogen 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van smaakvermogen 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van neus 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van natuurlijk blijvend gebitselement 5% 

Volledig, onherstelbaar verlies van een long 35% 

Volledig, onherstelbaar verlies van milt 15% 

Volledig, onherstelbaar verlies van één nier 25% 

 

3.4.1 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. 

3.4.3 Hoe hoog is de maximale uitkering? 

Bent u blijvend invalide door één of meer ongevallen? Dan keren wij maximaal 100% van het 

verzekerde bedrag uit. De tabel in artikel 3.5 blijft wel van toepassing. 

3.5 Wanneer ontvangt u een hogere uitkering?  

Bent u voor 26% of meer invalide geworden door een ongeval dat verzekerd is? Dan verhogen wij het 

uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit. Hieronder ziet u de verhoogde percentages. 

 

 

 



Overzicht verhoogde percentages bij blijvende invaliditeit van 26% of meer        

Percentage invaliditeit  Verhoogd uitkeringspercentage 

26 tot en met 30%  45% 

31 tot en met 35%   55% 

36 tot en met 40%   70% 

41 tot en met 45% 85% 

46 tot en met 50% 100% 

51 tot en met 55% 125% 

56 tot en met 60% 150% 

61 tot en met 65% 175% 

66 tot en met 70% 200% 

71 tot en met 75% 225% 

76 tot en met 80% 250% 

81 tot en met 85% 275% 

86 tot en met 90% 300% 

91 tot en met 95%   325% 

96 tot en met 100% 350% 

 

  

  

   

 


