
Verschillenkaart: Verzekering Ongevallen 

Verschillen tussen voorwaarden XPO 06-1 en XONC 2019-01 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Eindleeftijd 

verzekerde 

De dekking van de verzekering eindigde met 

ingang van de eerstkomende premieverval-

datum (de datum dat de eerstvolgende 

premie betaald moet worden), nadat u als 

verzekerde 65 jaar was geworden. Dat is iets 

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 voor u 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. 

Uitsluitingen   

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 

vaarbewijs 

hebben 

Als u geen vaarbewijs had bij een ongeval met 

een boot was dit volgens de oude 

voorwaarden geen uitsluiting. Dat is nu wel 

zo. 

Krijgt u een ongeval tijdens het besturen van een 

vaartuig? En hebt u daarvoor geen vaarbewijs? Dan 

bent u niet verzekerd. Dit is een beperking van de 

dekking. 



Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Uitsluiting 

gevaarlijke 

sporten 

˗ Sporten als abseilen, bungeejumping en 

catapulting waren standaard uitgesloten. Ze 

zijn nu wel verzekerd als er een deskundige 

begeleiding plaatsvindt. 

˗ Survivaltochten werden niet genoemd als 

uitsluiting. Ze zijn nu wel uitgesloten, 

behalve als er een deskundige begeleiding 

bij is. 

˗ Bergbeklimmen, klettern, raften en 

wildwatervaren waren uitgesloten. 

˗ Beoefent u de sport abseilen, bungeejumping of 

catapulting? Dan bent u verzekerd als u daarbij 

een deskundige begeleiding krijgt. Dit is een 

verruiming 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. 

˗ Beoefent u de sport bergbeklimmen, klettern, 

raften of wildwatervaren? Dan bent u hiervoor 

voortaan verzekerd. Dit is een verruiming van de 

dekking. 

 


