
SAA Assuradeuren 

Verschillenlijst 

Ongevallenverzekering  

 

 

De verschillenlijst geeft een beperkt overzicht van de verschillen tussen uw oude en nieuwe 

verzekering. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.  

Onderdeel 
 

Oude voorwaarden (divers) 
 

Nieuwe voorwaarden FNON1101KK 

Verzekerden Afhankelijk van voorwaarden Verzekerden zijn: 
Alle personen in gezinsverband 
a. die conform de Gemeentelijke Basis 
Administratie op uw adres, zoals 
vermeld op de polis, staan 
ingeschreven; 
b. uw meerderjarige, ongehuwde 
kinderen, die voor studie uitwonend zijn 
tot de leeftijd van 28 jaar. 

Begunstiging Afhankelijk van voorwaarden Begunstiging 
In geval van overlijden wordt er 
uitgekeerd aan de wettige 
erfgena(a)m(en) van de getroffen 
verzekerde of bij ongehuwd 
samenwonenden aan de levenspartner 
zoals die geregistreerd is in de 
Gemeentelijke Basis Administratie.In 
geval van blijvende invaliditeit wordt er 
als volgt uitgekeerd: 
a. bij een verzekering van een persoon: 
aan u; 
b. bij een verzekering van het gezin of 
het kind/de kinderen: aan u. 

Stijgende uitkering Afhankelijk van voorwaarden Indien op het polisblad is vermeld, dat 
progressief (of cumulatief) stijgende 
uitkering van toepassing is, zal het 
uitkeringspercentage worden verhoogd 
conform de tabel in de voorwaarden. 

Tandheelkundige kosten Afhankelijk van voorwaarden mits 
meeverzekerd 

Indien uit het polisblad blijkt dat 
tandheelkundige kosten zijn 
meeverzekerd, wordt tevens vergoed 
maximaal € 500,- per persoon de 
tandheelkundige kosten, mits deze 
kosten veroorzaakt zijn door een door 
deze polis gedekt ongeval. 
Voor kinderen kan een behandeling om 
medische redenen op een later tijdstip 
worden uitgevoerd. Recht op uitkering 
bestaat in dat geval als de behandeling 
plaatsvindt voor de 19-jarige leeftijd van 
de verzekerde. Onder deze kosten 
worden niet verstaan de vervanging van 
prothesen. 
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Eindleeftijd Afhankelijk van voorwaarden De dekking eindigt voor een verzekerde 
aan het eind van het verzekeringsjaar 
waarin de betreffende verzekerde de 
leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 

   

   

   

   

   

   

   

 


