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Art. 1 Aanvullende begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a
A.M.A.-guide Guides to the Evaluation of Permanent
Impairment.
Dit is een uitgave van de American Medical Association.
Deze uitgave biedt precieze en algemeen gebruikte
maatstaven voor het bepalen van invaliditeit. Wij hanteren de laatste editie, aangevuld met de richtlijnen van de
Nederlandse Specialistenverenigingen.
b
blijvende invaliditeit
blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig
deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.
c
echtgenoot/partner
de echtgenoot, echtgenote of levenspartner waarmee de
verzekerde in gezinsverband samenwoont.
d
ongeval
een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af
op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk
letsel wordt veroorzaakt. De aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig zijn vast te stellen.
Onder ongeval verstaan wij ook:
1. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of
vaste stoffen. Uitgezonderd is vergiftiging die is veroorzaakt door:
- gebruik van geneesmiddelen;
- binnenkrijgen van allergenen, ziekteverwekkers, verdovende of opwekkende middelen;
2. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie;
- als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het
water of enige andere stof;
- of het zich in het water of enige andere stof begeven bij
een poging tot redding van mens, dier of goederen;
3. binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, ongewild en
plotseling, in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen,
de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel
ontstaat. Uitzondering hierop is het binnendringen van
ziektekiemen of allergenen;
4. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, etsing, verbanding;
5. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als
gevolg van onvoorziene omstandigheden;
6. wondinfectie of bloedvergiftiging door ziektekiemen die
als gevolg van een ongevalletsel zijn binnengedrongen;
7. complicaties of verergering van het ongevalletsel als
rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van
geneeskundige behandeling die door het ongeval noodzakelijk is geworden;
8. postWhiplash syndroom zonder objectieve afwijkingen.
Hiervoor bestaat recht op een uitkering tot maximaal 5%.
e
verzekerde
de op het verzekeringsbewijs genoemde persoon bij
wiens blijvende invaliditeit of overlijden wij overeenkomstig deze voorwaarden uitkering doen.
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Art. 2 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft tot doel om een uitkering te verlenen in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten
gevolge van een ongeval.
Art. 3 Verzekerd bedrag
Het verzekeringsbewijs vermeldt het verzekerd bedrag
voor blijvende invaliditeit en overlijden. Voor de berekening van de uitkering hanteren wij het verzekerd bedrag
zoals dat gold op de datum van het ongeval.
Art. 4 Wat is verzekerd
1
Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks
gevolg van een ongeval, keren wij het verzekerd bedrag
bij overlijden uit. Als wij voorafgaand aan het overlijden
een uitkering of voorschot hebben gedaan wegens blijvende invaliditeit, die het gevolg was van hetzelfde ongeval, dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de
uitkering die in verband met het overlijden wordt gedaan.
Als de uitkering die wij hebben gedaan wegens blijvende
invaliditeit hoger is dan de uitkering wegens overlijden,
vorderen wij daarvan niets terug.
2
Uitkering bij blijvende invaliditeit
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
rechtstreeks gevolg van een ongeval verstrekken wij een
uitkering wegens blijvende invaliditeit. Als de verzekerde
overlijdt vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit,
door een andere oorzaak dan door het ongeval, dan
blijft het recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit
bestaan. De hoogte van de uitkering stellen wij vast op
basis van de te verwachten blijvende invaliditeit, zoals die
op grond van medische rapporten verwacht kon worden
als de verzekerde niet zou zijn overleden.
Art. 5 Verplichtingen bij een ongeval
1
Als de verzekerde en/of de begunstigde(n) de genoemde
verplichtingen niet nakomt/ nakomen moet u deze nakomen voor zover dat in uw vermogen ligt.
2
Als u, de verzekerde of in geval van overlijden de
begunstigde(n) zich niet aan de in artikel 5 genoemde
verplichtingen houdt/houden en daardoor onze belangen schaadt, mogen wij het recht op uitkering herzien of
beëindigen.
3
Bij overlijden van de verzekerde moet(en) u of de
begunstigde(n) ons hiervan ten minste 48 uur vóór de
begrafenis of de crematie in kennis stellen. Als wij dit
wensen moet(en) u of de begunstigde(n) medewerking
verlenen aan alle maatregelen om de doodsoorzaak vast
te stellen.
4
In geval van blijvende invaliditeit door een ongeval moet
u of de verzekerde ons dit zo spoedig mogelijk melden,
maar uiterlijk binnen drie maanden na het ongeval. Als u
of de verzekerde het ongeval later aan ons meldt, maar
uiterlijk binnen vijf jaar na het ongeval, dan kan toch een
recht op uitkering ontstaan als wordt aangetoond dat:
a de blijvende invaliditeit het uitsluitende gevolg is van
een ongeval;
b de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrek
of een abnormale lichaams-of geestesgesteldheid zijn
vergroot;
c de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelend arts heeft opgevolgd.
5
De verzekerde mag bij het verstrekken van gegevens
geen feiten of omstandigheden verzwijgen, die voor ons
van belang kunnen zijn bij de vaststelling van de mate
van blijvende invaliditeit.
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Naast de in artikel 5 genoemde bepalingen gelden
onverkort de bepalingen over verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor zover ze voor de
Ongevallenverzekering van toepassing kunnen zijn.
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Art. 6 Wat is niet verzekerd
Er is geen recht op uitkering voor:
1
Ongevallen die zijn ontstaan door opzet of met goedvinden van de verzekerde of een ander die bij de uitkering
belang heeft.
2
Ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
3
Ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij de
verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft
gebracht. Deze uitsluiting geldt niet als dit waagstuk
redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren of goederen te redden.
4
Ongevallen die zijn ontstaan als gevolg van een ziekelijke
toestand of door lichamelijke of geestelijke afwijkingen
van de verzekerde. Deze bepaling geldt niet als deze
omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval waarvoor wij op grond van deze verzekering uitkering verschuldigd zijn of waren.
5
Psychische aandoeningen, van welke oorzaak dan ook,
behalve als deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks
gevolg zijn van hersenletsel, dat bij het ongeval is ontstaan.
6
Uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), krakende peesschedeonsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), periartritis humeroscapularis (P.H.S.), tennisarm (epicondylitis lateralis), of
golfersarm (epicondylitis medialis), spontane peesruptuur
(peesverscheuring).
7
Ongevallen die het gevolg zijn van het:
a deelnemen aan trainingen voor, of het deelnemen
aan wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en
(brom)fietsen, als in die wedstrijden het snelheidselement overheerst;
b beoefenen van sport als (neven)beroep.
8
Ongevallen die het gevolg zijn van het werken met houtbewerkingsmachines. Deze bepaling geldt alleen als het
werken met houtbewerkingsmachines het hoofdbestanddeel is van de beroepswerkzaamheden van de verzekerde.
9
Ongevallen, mogelijk geworden doordat zijn of haar
bloedalcoholpercentage 0,8 promille of hoger is, zijn of
haar ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger is, wij
op grond van de toedracht aannemelijk kunnen maken
dat het ongeval een gevolg is van overmatig alcoholgebruik, hij of zij onder invloed is van bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, en/of niet door een arts
voorgeschreven geneesmiddelen.
10
Ongevallen die ontstaan zijn door gebruik van of verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde deze
middelen gebruikt overeenkomstig het voorschrift van
een arts en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing
heeft gehouden.
11
Ongevallen waarover de verzekerde of een belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan.
12
Naast de in artikel 6 genoemde bepalingen gelden onverkort de bepalingen over wat niet verzekerd is en wanneer
er geen recht op uitkering is van de algemene voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De vermeerdering of vermindering van (functie)verlies
door buiten het lichaam aan te brengen kunst-en hulpmiddelen wordt niet meegenomen bij het bepalen van de
blijvende invaliditeit.
Als binnen één jaar na de datum van het ongeval nog
geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, vergoeden wij
vanaf de 366e dag na de datum van het ongeval de wettelijke rente. Als wij al voorschotten op de uitkering hebben gedaan, vergoeden wij daarover geen rente.

Art. 8 Vaststellen van het uitkeringspercentage wegens blijvende invaliditeit
1
De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te vermenigvuldigen
met het invaliditeitspercentage.
2
Hieronder geven wij enkele voorbeelden van uitkeringspercentages van invaliditeit volgens de laatste editie van
de A.M.A. guide.
Bij volledig (functie) verlies van: Invaliditeitspercentage
- een arm
60%
- een onderarm
57%
- een hand
54%
- een duim
22%
- een wijsvinger of middelvinger
11%
- een ringvinger of pink
5%
- een been
40%
- een onderbeen
32%
- een voet
25%
- een grote teen
5%
- een oog
24%
- beide ogen
85%
- het gehele gehoorvermogen
35%
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Bij niet volledig functieverlies gelden de invaliditeitspercentages van de A.M.A.-guide en worden de waarden
niet afgeleid van de hierboven genoemdepercentages.
Bij een combinatie van letsels als gevolg van één en hetzelfde ongeval stellen wij het percentage vast door de
invaliditeitspercentages van de verschillende letsels volgens de richtlijnen van de A.M.A.-guide te combineren.
Bij één of meer ongevallen bedraagt het invaliditeitspercentage in totaal nooit meer dan 100%.

Art. 9 Invloed van bestaande invaliditeit, ziekte of gebrek bij
een ongeval
1
Als de gevolgen van het ongeval worden verergerd door
een ziekte, gebrek of door een bestaande invaliditeit vóór
het ongeval, dan laten wij deze verergering bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit buiten beschouwing.
2
De in artikel 9 lid 1 genoemde bepaling geldt niet als de
bestaande ziekte, gebrek of invaliditeit van de verzekerde
het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor wij op
grond van deze verzekering een uitkering hebben gedaan
of nog moeten doen.
3
Als een bestaande ziekte door een ongeval verergert,
dan bestaat hiervoor geen recht op uitkering.
Art. 10 Begunstiging
1
Alle uitkeringen doen wij aan de verzekerde, behalve als
dit op het verzekeringsbewijs anders is bepaald.
2
Bij overlijden van de verzekerde keren wij uit aan de echtgenoot of partner van de verzekerde.
3
Bij het ontbreken van de echtgenoot of partner keren wij
uit aan de wettige erfgenamen en wel aan ieder een gelijk
deel.
4
De Staat der Nederlanden en de schuldeisers, die geen
erfgenamen zijn, kunnen in geen geval aanspraken
maken op deze uitkering.

Art. 7 Vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit
1
Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit uitsluitend vast door middel van medisch onderzoek dat in
Nederland is uitgevoerd. De mate van blijvende invaliditeit
bepalen wij op basis van de laatste editie van de A.M.A.guide, aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse
Specialistenverenigingen.
2
De mate van blijvende invaliditeit bepalen wij zodra kan
worden gesproken van een onveranderlijke toestand. Als
binnen twee jaar na het ongeval nog geen onveranderlijke
toestand is opgetreden, stellen wij de mate van blijvende
invaliditeit toch vast. Dit gebeurt, door op basis van de
op dat moment aanwezige medische gegevens de te verwachten definitieve mate van invaliditeit vast te stellen.
De blijvende invaliditeit kan in onderling overleg tussen
de verzekerde en ons later dan na twee jaar worden vastgesteld.


