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Verschillenkaart: Verzekering Ongevallen 

Verschillen tussen voorwaarden WPO9 en XONC 2019-01 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Eindleeftijd 

verzekerde 

De dekking van de verzekering eindigde aan 

het einde van het verzekeringsjaar waarin u 

als verzekerde 65 jaar was geworden. Dat is 

veranderd. 

Wordt u als verzekerde 70 jaar? Dan eindigt de 

verzekering voor u op de eerste dag van de maand 

nadat u 70 jaar bent geworden. Vanaf dat moment 

hoeft er ook geen premie meer betaald te worden. 

Daguitkering bij 

ziekenhuis-

opname 

U bent verzekerd als u in het ziekenhuis moet 

worden opgenomen door een ongeval. U 

krijgt dan een daguitkering. 

Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen door 

een ongeval? Dan krijgt u een vergoeding voor elke 

dag die u bent opgenomen. U krijgt € 25 per dag 

met een maximum van € 1.500 per ongeval. Dit is 

een verruiming van de dekking. 

Gliedertaxe In de voorwaarden staat een tabel (de 

zogenaamde Gliedertaxe) met soorten letsels 

en het bijbehorende maximale percentage wat 

wij uitkeren van het verzekerde bedrag voor 

blijvende invaliditeit. In deze tabel zijn een paar 

zaken veranderd. 

De Gliedertaxetabel is onder andere als volgt 

gewijzigd: 

˗ geen verschil meer tussen letsel aan 

linkerledematen en rechterledematen; 

˗ verhogingen van het uitkeringspercentage, 

bijvoorbeeld: 

˗ verlies van een grote teen: van 5% naar 10%; 

˗ verlies van een andere teen: van 3% naar 5%; 

˗ toevoegingen, bijvoorbeeld: 

˗ totale psychische storing door hersenletsel: 

100%; 

˗ verlies van het totale natuurlijk gebit: 20%; 

˗ verlies van het spraakvermogen: 50%; 

˗ verlies van een long: 25%; 

˗ besmetting met HIV door bloedtransfusie of 

besmette injectienaald: eenmalige uitkering van 

€ 5000. 

U vindt de nieuwe tabel in de nieuwe voorwaarden. 

Uitsluitingen   
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Uitsluiting: 

beroepswerk-

zaamheden met 

een risico 

U bent niet verzekerd voor een ongeval dat 

ontstaat tijdens werkzaamheden die 

verbonden zijn aan het uitoefenen van de 

volgende (neven)beroepen: brandweerman/-

vrouw, circusartiest, classificeerder, 

dakdekker, gevelreiniger, glazenwasser, 

kermisexploitant, lijfwacht, militair, 

olieplatformmedewerker, slachter, sloper, 

stuntman/-vrouw, uitbener of zeevarende. 

 

Let op: hebt u de ongevallenverzekering 

afgesloten vóór 17 september 2007? En had 

u toen een (neven)beroep dat hiervoor 

genoemd is? Dan geldt deze beperking van 

de dekking niet. 

Hebt u een van de volgende (neven)beroepen: 

brandweerman/-vrouw, circusartiest, 

classificeerder, dakdekker, gevelreiniger, 

glazenwasser, kermisexploitant, lijfwacht, militair, 

olieplatformmedewerker, slachter, sloper, 

stuntman/-vrouw, uitbener of zeevarende? Dan 

bent u niet verzekerd voor een ongeval dat ontstaat 

tijdens werkzaamheden die verbonden zijn aan het 

uitoefenen van dat beroep. Dit is een beperking van 

de dekking. 

 

Let op: 

- Hebt u de ongevallenverzekering afgesloten vóór 

17 september 2007? En had u toen een 

(neven)beroep dat hiervoor genoemd is? Dan 

geldt deze beperking van de dekking niet. 

- Wijzigt u van (neven)beroep ná de ingangsdatum 

van de nieuwe versie XONC 2019-01 van de 

voorwaarden? En is uw nieuwe (neven)beroep 

een (neven)beroep dat hiervoor genoemd is? Dan 

bent u niet meer verzekerd voor een ongeval dat 

ontstaat tijdens werkzaamheden die verbonden 

zijn aan het uitoefenen van dat (neven)beroep. 

Uitsluiting: geen 

rijbewijs of 

vaarbewijs 

hebben 

Als u geen rijbewijs had bij een ongeval met 

een motorrijtuig was dit volgens de oude 

voorwaarden geen uitsluiting. En ook als u 

geen vaarbewijs had bij een ongeval met een 

boot was dit geen uitsluiting. Dat is nu wel zo. 

Krijgt u een ongeval tijdens het besturen van een 

motorrijtuig of vaartuig? En hebt u daarvoor geen 

verplicht rijbewijs of vaarbewijs? Dan bent u niet 

verzekerd. Dit is een beperking van de dekking. 

Uitsluiting 

gevaarlijke 

sporten 

˗ Sporten als abseilen, bungeejumping en 

catapulting zijn alleen verzekerd als er een 

deskundige begeleiding plaatsvindt. 

˗ Survivaltochten zijn uitgesloten, behalve als 

er een deskundige begeleiding bij is. 

˗ Een aantal sporten, die voorheen verzekerd 

waren, zijn nu niet meer verzekerd. 

˗ Beoefent u de sport abseilen, bungeejumping of 

catapulting? Dan bent u alleen verzekerd als u 

daarbij een deskundige begeleiding krijgt. Dit is 

een beperking van de dekking. 

˗ Maakt u een survivaltocht? Dan bent u niet 

verzekerd als er geen deskundige begeleiding bij 

is. Dit is een beperking van de dekking. 

˗ Onder andere de volgende sporten zijn nu 

uitgesloten: 

˗ vechtsporten en verdedigingsporten; 

˗ rugby; 

˗ wielerwedstrijden; 

˗ snelheids- of springwedstrijden met een paard; 

˗ ijshockey; 

˗ (freestyle) skispringen, 

˗ skiën of snowboarden zonder deskundige 

begeleiding buiten de gebieden die daarvoor 

voor het publiek zijn aangewezen (offpiste); 

˗ wintersportwedstrijden. Voor Gästerennen en 

Wisbiwedstrijden bent u wel verzekerd. 

 


