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Algemene polisvoorwaarden

Hoofdstuk 3 Betaling en terugbetaling
van premie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 6 Betaling
Artikel 1 Maatschappij

Verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht:
– voor gebeurtenissen, die plaatsvinden nadat de
hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken
zonder dat de premie, kosten of assurantiebelasting zijn
betaald;
– indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten of
assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie,
kosten en assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij
N.V.

Artikel 2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.

Artikel 3 Verzekerde
Verzekerde is de studerende en indien apart
meeverzekerd:
– zijn/haar bij hem/haar inwonende echtgenote/echtgenoot
of degene met wie hij/zij duurzaam samenwoont;
– zijn/haar minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en
stiefkinderen. Voor de Ongevallenverzekering geldt dat bij
gehuwden en samenwonenden de partner meeverzekerd is
als hij/zij studeert; inwonende minderjarige kinderen zijn
meeverzekerd.

Artikel 7 Terugbetaling
Bij het eindigen van de verzekering heeft verzekeringnemer
recht op terugbetaling van de premie over de periode
waarover de verzekering niet meer van kracht is, onder
aftrek van administratiekosten.

Artikel 4 Molest
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt door of
ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Noot: De zes vormen van molest en de definities daarvan
vormen een onderdeel van de tekst die het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 heeft
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Den Haag, onder nummer 136-1981.
De maatschappij dient te bewijzen dat de schade direct
veroorzaakt is door of ontstaan is uit één van de in de
vorige alinea genoemde oorzaken.

Hoofdstuk 4 Herziening van tarieven
en/of voorwaarden
Artikel 8 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van dezelfde soort als in deze polis
opgenomen herziet, heeft zij het recht deze verzekering
aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal die aanpassing vooraf aankondigen.

Hoofdstuk 2 Schade

Artikel 9 Recht van weigering

Artikel 5 Verplichtingen van verzekerde bij
schade

Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, vóór het einde
van een termijn van 30 dagen na de aangekondigde datum
van aanpassing, schriftelijk kennis te geven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum
van aanpassing of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.

Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
– de maatschappij terstond kennis te geven van iedere
gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting
tot schadevergoeding kan ontstaan;
– de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;
– desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en
omvang van de schade aan de maatschappij te
overleggen;
– de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
– zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven
en zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.
Voor de Brand-/inbraakverzekering geldt dat in geval van
diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige
beroving of afpersing onmiddellijk aangifte bij de politie
gedaan moet worden.
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Artikel 10 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van het in
artikel 9 genoemde recht, dan wordt hij geacht met de
aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de
verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe
tarieven en/of voorwaarden.
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15.1 Schade aan personen
Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al
of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de
schade die daaruit voortvloeit.

Hoofdstuk 5 Wijzigingen
Artikel 11 Wijziging van het risico
Indien tijdens de duur van de verzekering een wijziging in
het verzekerde object en/of risico wordt aangebracht, is
verzekeringnemer verplicht de maatschappij hiervan binnen
30 dagen in kennis te stellen, op straffe van verlies van zijn
rechten uit de polis.

Artikel 12 Wijziging van het adres
Zodra er een wijziging plaatsvindt in het incasso-adres
en/of het adres van de verzekeringnemer, dient hij hiervan
binnen 30 dagen de maatschappij in kennis te stellen, op
straffe van verlies van zijn rechten uit de polis.
Kennisgevingen door de maatschappij geschieden
rechtsgeldig aan het haar laatst bekende adres.

Hoofdstuk 6 Begin en einde van de
verzekering
Artikel 13 Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor een periode als op het
polisblad omschreven en wordt daarna stilzwijgend van jaar
tot jaar verlengd.

Artikel 14 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde
van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn,
mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij
geschiedt, een termijn van ten minste twee maanden in
acht wordt genomen en de opzegging niet vóór genoemde
einddatum wordt herroepen;
b. door opzegging door de maatschappij tegen de
premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk geschiedt
en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in
acht wordt genomen;
c. zodra de studerende:
– ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben;
– geacht kan worden zijn studie te hebben beëindigd;
– de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt;
– geen volledig dagonderwijs meer volgt;
d. indien verzekeringnemer de aanpassing van de
verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling in artikel 8 weigert.

N.B. Persoonsregistratie
De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van
deze verzekering en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing.

Bijzondere polisvoorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering
voor particulieren
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 15 Schade
Schade aan personen en schade aan zaken.
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15.2 Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging of verdwijning, maar ook
verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan
de verzekerden met inbegrip van de schade die daaruit
voortvloeit.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van de
dekking
Artikel 16 Hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden als
particulier. De aansprakelijkheid verband houdende met het
uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het
verrichten van betaalde handenarbeid, alsmede het
vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht is niet
gedekt. Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet
voor de in artikel 3 genoemde kinderen, indien zij tijdens
vakantie, vrije tijd of studie werkzaamheden voor anderen
dan de verzekerden verrichten, al dan niet tegen betaling.
De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval slechts
verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt
gedekt door een andere verzekering. Aanspraken van de
werkgever of diens rechtverkrijgenden of nagelaten
betrekkingen zijn niet gedekt.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in
hun hoedanigheid zoals omschreven in artikel 16 voor
schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur
en wel voor alle verzekerden te zamen tot ten hoogste
A 454.000,– per gebeurtenis, tenzij er dekking is op een
andere verzekering, al dan niet van oudere datum of op
grond van een sociale verzekeringswet.

Artikel 18 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de in artikel 3 genoemde
verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend
meeverzekerd voor de door de betrokken verzekerden
geleden schade aan personen en voor zover deze
verzekerden ter zake van het gebeurde geen aanspraken
uit anderen hoofde hebben.
Geen schadevergoeding zal worden verleend indien de
vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke persoon of
diens nagelaten betrekkingen.

Artikel 19 Kosten van verweer
De maatschappij vergoedt – in geval van een gedekte
schade – ook boven de verzekerde som:
– de kosten van verweer, dat met instemming van de
maatschappij wordt gevoerd, óók in een eventuele
procedure die een benadeelde tegen een verzekerde
aanhangig heeft gemaakt, alsmede de hieruit
voortvloeiende proceskosten, indien en voor zover de
verzekerde mocht worden veroordeeld tot betaling hiervan;
– de kosten van rechtsbijstand die op verzoek van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde
aanhangig gemaakt strafgeding.
De maatschappij vergoedt – in geval van een gedekte

– uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht
van gebruik en bewoning);
– uit hoofde van de uitoefening van een (neven)bedrijf of
(neven)beroep, het verrichten van handenarbeid anders
dan bij wijze van vriendendienst, alsmede het vervullen van
de militaire of burgerlijke dienstplicht;
23.2.2 aan zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder
zich heeft;
23.2.3 aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen,
die een verzekerde of iemand namens hem onder zich
heeft.

schade – ook boven de verzekerde som de wettelijke rente
over dat gedeelte van de hoofdsom waarvoor deze
verzekering dekking biedt.

Artikel 20 Schaderegeling
Indien deze verzekering dekking geeft, belast de
maatschappij zich met de regeling en de vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen.

Artikel 21 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder deze verzekering
gedekte schade het stellen van geldelijke zekerheid
verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelde(n),
zal de maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten
hoogste 10% van het verzekerd bedrag. Verzekerden zijn
verplicht de maatschappij te machtigen over de zekerheid
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien
alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.

Uitzonderingen
– Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die een verzekerde onder zich heeft, anders dan in
de gevallen bedoeld onder 23.2, zijn verzekerd tot een
maximum van A 11.345,- per gebeurtenis.
– Dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade aan
het gebruikte vakantieverblijf, voor schade door een
antenne aan het gehuurde bewoonde pand en voor schade
als passagier vermeld in respectievelijk artikel 22.2, 22.3,
23.3.1, 23.4.2 en 23.5.2 blijft onverminderd van kracht.
– Ten aanzien van schade veroorzaakt door een
verzekerde die jonger is dan 14 jaar zal de maatschappij
zich niet beroepen op de uitsluitingen en beperkingen
inzake opzicht als omschreven in artikel 23.2, tenzij een
verzekerde van 14 jaar of ouder de zaak eveneens onder
zich heeft.

Artikel 22 Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
22.1 de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of één
van de inwonende verzekerden
– als bezitter van het door hem bewoonde pand waaronder
ook wordt verstaan een woonboot, met de daarbij
behorende bebouwingen, ook indien een deel daarvan
wordt verhuurd;
– als bezitter van een pand, dat hetzij door de bezitter niet
meer wordt bewoond, doch dat hij nog wel in bezit heeft,
hetzij reeds in bezit werd verkregen, doch door hem nog
niet wordt bewoond, zulks voor een periode van ten
hoogste 12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van
het pand of de woonboot;
– als bezitter van een in Europa gelegen tweede woning,
rekreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex mits deze verblijven niet uitsluitend
dienen tot verhuur aan derden;
22.2 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door brand aan het door hem voor
vakantiedoeleinden gebruikte verblijf, niet toebehorend aan
een van de verzekerden, en de daartoe behorende
inboedel;
22.3 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
veroorzaakt door een antenne, ook voor schade
veroorzaakt aan het door hem gehuurde en/of bewoonde
pand. Overige aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, in aanbouw of door exploitatie of bezit/
eigendom is uitgesloten.
De uitsluiting genoemd in artikel 23.2 vindt ten aanzien van
het hierboven onder 22.2 en 22.3 bepaalde geen
toepassing.

23.3 Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of
gebruikt.
Uitzonderingen
Wel gedekt is:
23.3.1 de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een motorrijtuig; het bepaalde in de artikelen
18 en 23.2 blijft echter onverkort van toepassing;
23.3.2 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt met of door motorisch voortbewogen
maaimachines, kinderspeelgoed en dergelijke
gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 10 km per
uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op afstand
bedienbare modelauto’s;
23.3.3 de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig,
mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding
wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een
motorrijtuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit
motorrijtuig toe te eigenen.
Niet gedekt blijft aansprakelijkheid voor schade ingeval van
diefstal of verduistering van het motorrijtuig. Ingeval van
joyriding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet
indien voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
Voor schade aan het motorrijtuig zelf biedt deze polis in
geval van joyriding dekking tot maximaal A 6.807,–.

Artikel 23 Uitsluitingen
23.1 Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde
voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is
van zijn handelen of nalaten.
23.2 Opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
23.2.1 aan zaken die een verzekerde of iemand namens
hem onder zich heeft:
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Uitzonderingen
Wel gedekt is:
23.4.1 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door roeiboten, kano’s, zeilplanken, zeilboten met een
zeiloppervlakte van ten hoogste 16m2 en op afstand
bedienbare modelboten, tenzij deze vaartuigen zijn
uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen
van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK);
23.4.2 de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een vaartuig; het bepaalde in de artikelen 18
en 23.2 blijft echter onverkort van toepassing.
23.5 Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een
modelvliegtuig, een doelvliegtuig, een
valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een luchtschip,
een modelraket alsmede een ballon met een diameter van
meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand.

23.9 Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade met
betrekking tot molest zoals omschreven in artikel 4.

Bijzondere polisvoorwaarden
brand-/inbraakverzekering
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 24 Aardbeving en vulkanische
uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting
wordt verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarstingen zich hebben
geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet
aan een der genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

Artikel 25 Brand

Uitzonderingen
Wel gedekt is:
23.5.1 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste
20 kg. bedraagt;
23.5.2 de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een luchtvaartuig; het bepaalde in de
artikelen 18 en 23.2 blijft echter onverkort van toepassing;
23.5.3 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door een kabelvlieger met een oppervlakte van
maximaal 1,5 m2;
23.5.4 de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door deltavliegen, parasailing en parachute springen.
23.6 Woonplaats niet langer in Nederland
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een meerderjarige
verzekerde die zijn woonplaats niet langer in Nederland
heeft.
23.7 Vuurwapens
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met vuurwapens tijdens het jagen.
23.8 Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
Wel gedekt is:
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en die gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige
doeleinden of niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder
‘kerninstallatie‘ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin
van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad
1979-225) en een kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:
– indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen;
– indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is voor
de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.
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Hieronder wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt
en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat
in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.

Artikel 26 Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan gehele of
gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende, hevige krachtuiting van gassen of
dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet gesloten –
vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de
druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig
waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een
zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het
uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de
scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten
het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan
moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen
die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare,
gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan,
zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de
schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van
die vernieling moet worden aangemerkt.
In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere
zaken door ontploffing is mede gedekt de schade aan de
verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van
die vernieling moet worden aangemerkt.
Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij
behorende toelichting is door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 onder
nummer 275/82 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van de
dekking

Artikel 27 Overstroming
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade
door overstroming tengevolge van het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan
wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis.

Artikel 36 Verzekerd belang
Verzekerd is het belang (bij de in de polis bedoelde
inboedel en kosten) van de in artikel 3 genoemde
verzekerden tot een maximum van:
– A 7.000,– indien er sprake is van één verzekerde;
– A 14.000,– indien er sprake is van twee of meer
verzekerden.

Artikel 28 Inboedel
Alle tot een particuliere huishouding behorende roerende
zaken met inbegrip van bromfietsen, antennes,
zonweringen en huisdieren, maar met uitzondering van:
– geld en geldswaardig papier;
– andere motorrijtuigen dan bromfietsen, alsmede
caravans, aanhangwagens en vaartuigen, alles met
inbegrip van losse onderdelen en accessoires.

Artikel 37 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt materiële schade aan de in de polis
bedoelde inboedel:
a. in de door de in artikel 3 genoemde verzekerden
bewoonde woning door een in artikel 38.1 vermelde
gedekte gebeurtenis;
b. op andere plaatsen zoals vermeld in artikel 38.2.

Artikel 29 Geld en geldswaardig papier
Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten,
zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta, dienende tot
wettig betaalmiddel.
Onder geldswaardig papier te verstaan alle papier waaraan
in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde
wordt toegekend, met inbegrip van (kas)cheques,
betaalkaarten en creditcards.

Artikel 38 Gedekte gebeurtenissen
38.1 In de woning
a. brand, zoals omschreven in artikel 25;
b. brandblussing;
c. blikseminslag;
d. overspanning of inductie, beide als gevolg van bliksem;
e. ontploffing, zoals omschreven in artikel 26;
f. diefstal of poging daartoe na braak;
g. gewelddadige beroving of afpersing;
h. vandalisme na braak.

Artikel 30 Bereddingskosten
Kosten door verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis
gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of
vermindering van schade door die gebeurtenis aan de
verzekerde zaken.

Het in dit artikel vermelde geldt ook als de gedekte
gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek van de
verzekerde zaken.

Artikel 31 Opruimingskosten

38.2 Op andere plaatsen
a. In bij de woning of het gebouw behorende bijgebouwen
en binnenshuis aanwezige gemeenschappelijke en
bedrijfsruimten van het gebouw waarin de woning zich
bevindt tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar voor wat
betreft diefstal of poging daartoe en vandalisme alleen
indien men de desbetreffende ruimte door braak is
binnengedrongen.
b. Elders in Nederland, gedurende een periode van drie
achtereenvolgende maanden, indien het zaken betreft die
binnen genoemde periode na overbrenging vanaf het op
het polisblad genoemde adres respectievelijk na aanschaf,
naar dit adres zullen worden (terug)gebracht:
b.1 in permanent bewoonde woningen tegen alle gedekte
gebeurtenissen;
b.2 in andere ruimten van de gebouwen waarin de onder
b.1 bedoelde woningen zich bevinden en in de daarbij
behorende bijgebouwen, alsmede in overige gebouwen
(geen strandhuisjes) tegen alle gedekte gebeurtenissen,
maar voor wat betreft diefstal of poging daartoe en
vandalisme alleen indien men het gebouw van buitenaf
door braak is binnengedrongen;
b.3 op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in tenten
strandhuisjes, voer- en vaartuigen, caravans en
aanhangwagens alleen tegen brand, brandblussing,
blikseminslag, overspanning of inductie, ontploffing,
gewelddadige beroving en afpersing, zoals vermeld in
artikel 38.1.

Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen
kosten van wegruimen en/of afbraak van verzekerde zaken
voor zover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke
gevolg is van een door de polis gedekte schade.

Artikel 32 Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of
na een gedekte gebeurtenis aangebracht ten behoeve van
de verzekerde zaken in afwachting van definitief herstel
van de door die gebeurtenis ontstane schade aan de
verzekerde zaken.

Artikel 33 Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken
van dezelfde soort en kwaliteit.

Artikel 34 Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.

Artikel 35 Braak
Het zich door verbreking, met zichtbare beschadiging van
afsluitingen, wederrechtelijk toegang verschaffen tot:
– het door de verzekerde bewoonde gebouw en/of de
daarvan bij verzekerde in gebruik zijnde ruimte(n), dan wel
– andere gebouwen waarin de inboedel zich tijdelijk kan
bevinden.
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Artikel 39 Dekking boven de verzekerde som
Zonder maximum:
39.1 bereddingskosten;
39.2 expertisekosten voor vaststelling van schade en
kosten.
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som voor elk
onderdeel van de artikelen 39.3 t/m 39.5 afzonderlijk:
39.3 opruimingskosten;
39.4 kosten van noodvoorzieningen;
39.5 inboedel van derden in de (bij de in artikel 3
genoemde verzekerden in gebruik zijnde ruimten in de)
woning tegen alle gedekte gebeurtenissen, maar alleen
indien en voor zover verzekerde een schade daaraan voor
zijn rekening heeft genomen.
Tot een maximum van A 454,– voor beide onderdelen 39.6
en 39.7 afzonderlijk:
39.6 geld en geldswaardig papier van verzekerde en van
derden onder berusting, op dezelfde voorwaarden als de
inboedel, voor zover door de daardoor ontstane schade
geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding
krachtens een vergoedingsregeling van uitgevende
instanties of uit anderen hoofde.
Indien voor gebruik van geldswaardig papier voorschriften
zijn uitgevaardigd door de uitgevende instanties, bestaat
uitsluitend recht op schadevergoeding indien deze
voorschriften zijn nageleefd;
39.7 kosten, voor zover deze voor rekening van
verzekerde als huurder van de woning zijn, van herstel van
schade aan de (bij de onder artikel 3 genoemde
verzekerden in gebruik zijnde ruimten van de) woning als
gevolg van braak of een poging daartoe.

Artikel 40 Uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
40.1 door molest zoals omschreven in artikel 4, aardbeving
en vulkanische uitbarsting zoals omschreven in artikel 24
en overstroming zoals omschreven in artikel 27; schade
door brand en ontploffing als gevolg van overstroming is
echter wel gedekt;
40.2 die is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze
zijn ontstaan.
Wel gedekt is:
schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden
of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige doeleinden of niet-militaire
beveiligingsdoeleinden. Onder ‘kerninstallatie‘ wordt
verstaan eeen kerninstallatie in de zin van de Wet
Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad 1979-225)
en een kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:
– indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen;
– indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is voor
de geleden schade krachtens enige wet of enig verdrag.
40.3 aan enig belang ten behoeve waarvan een speciale
verzekering, zoals een (huis)elektronika-, kostbaarheden-,
reisbagage-, (brom)fiets- of glasverzekering is gesloten,
ongeacht op welk tijdstip;

11-10.0201A

/

7

40.4 aan enig belang van een ander dan verzekerde
waarvoor door de betrokken bezitter zelf een verzekering is
gesloten;
40.5 als gevolg van misbruik van een pasje met pincode;
40.6 hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking
tot de melding en/of behandeling van deze schade
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of
een onware opgave doet.

Hoofdstuk 3 Schade
Artikel 41 Vaststelling door expert
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en
kosten worden in overleg met verzekeringnemer door een
door de maatschappij benoemde expert vastgesteld.
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer
vaststelling door twee experts wordt gewenst, benoemen zij
elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de
twee experts samen een derde expert, die binnen de
grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende
vaststelling zal verrichten.

Artikel 42 Vaststelling omvang
42.1 De omvang van de schade wordt, behoudens het in
artikel 42.3 bepaalde, vastgesteld op het verschil tussen de
waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis,
met inachtneming van het in artikel 42.2 vermelde.
42.2 Uitgegaan wordt van de nieuwwaarde, behalve voor:
a. zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan
40% van de nieuwwaarde;
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij
waren bestemd;
c. bromfietsen;
d. zaken van derden die verzekerde uit hoofde van een
huurovereenkomst onder berusting heeft;
e. zaken waarvoor de verzekering blijkens het polisblad
naar dagwaarde geschiedt;
bij schade aan de onder a t/m e genoemde zaken wordt
uitgegaan van de dagwaarde;
f. zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde;
bij schade hieraan wordt uitgegaan van deze waarde.
42.3 Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn,
wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de
herstelkosten, verhoogd met een door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven
waardevermindering, maar niet hoger dan het
overeenkomstig in artikel 42.1 of 42.2 vastgestelde bedrag.

Artikel 43 Onderverzekering
Indien de verzekerde som lager is dan de waarde, waarvan
wordt uitgegaan bij de schaderegeling, vindt vergoeding
van de vastgestelde schade en kosten plaats in de
verhouding van de verzekerde som tot die waarde
onmiddellijk vóór de gebeurtenis en tot de toepasselijke
maxima.
De expertisekosten voor vaststelling van schade en kosten
worden ook in het geval van onderverzekering volledig
vergoed.

Artikel 44 Betaling
a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden
voldaan binnen vier weken na ontvangst door de
maatschappij van alle noodzakelijke gegevens.
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van

voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn
overeengekomen.
47.3.2 Indien schade ontstaat terwijl de dekking is
opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is
overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking
volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de
schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal
dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de
vóór de opschorting geldende premie staat tot ná de
aanpassing geldende premie als die hoger is.
Het in dit artikel bepaalde kan niet tot de verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot
beeïndiging uit anderen hoofde leiden.

genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting tot
betaling van de schadevergoeding gehouden.
b. Bij schade aan zaken van derden kan de maatschappij
rechtstreeks aan deze derden betalen.

Artikel 45 Andere verzekeringen
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste
van de maatschappij komt, wordt door haar voldaan, ook al
zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen die
leiden tot vermindering van haar aansprakelijkheid wegens
elders lopende verzekeringen.
Verzekerde is dan echter verplicht zijn rechten jegens de
andere verzekeraars tot het beloop van die vermindering
desgevraagd aan de maatschappij over te dragen.

Bijzondere polisvoorwaarden
ongevallenverzekering

Artikel 46 Vervaltermijn

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de
dekking

Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan
bij wijze van finale afdoening of een schade definitief
afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten
binnen een jaar nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld.
Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de
maatschappij ter zake van die gebeurtenis.

Artikel 48 Het begrip ongeval
48.1 Onder een ongeval wordt verstaan:
een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op
het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks in een
ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is
ontstaan.

Hoofdstuk 4 Wijziging van het risico
Artikel 47 Verhuizing

48.2 Ook wordt onder een ongeval verstaan:
48.2.1 acute vergiftiging tengevolge van het plotseling en
ongewild binnen krijgen van gassen, dampen, vloeibare of
vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van
geneesmiddelen, en anders dan het binnenkrijgen van
allergenen;
48.2.2 besmetting door ziektekiemen of een allergische
reaktie, indien deze besmetting of reaktie een rechtstreeks
gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige
andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin
begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren of
zaken;
48.2.3 het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen
of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen,
de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel
ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van
ziektekiemen of allergenen;
48.2.4 verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek,
hitteberoerte;
48.2.5 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand
als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
48.2.6 wondinfectie of bloedvergiftiging door het
binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt
ongeval ontstaan letsel;
48.2.7 complicaties of verergering van het ongevalsletsel
als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van de
door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige
behandeling;
48.2.8
a. een infectie, indien volgens geneeskundige opvatting
een causaal verband moet worden aangenomen tussen de
infectie en een uitwendige verwonding die is opgelopen
tijdens en in verband met het door verzekerde verrichten
van een heel-, verlos- of tandheelkundige behandeling in
het kader van de studie;
b. een infectie zonder verwonding, waarvan naar
geneeskundige opvatting moet worden aangenomen dat zij
ontstaan is tijdens en in verband met het door verzekerde
verrichten van een heel-, verlos- of tandheelkundige
behandeling in het kader van de studie;

47.1 Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen 30 dagen, aan de maatschappij
kennis te geven van verhuizing van de inboedel naar een
ander adres.
47.2 Voortzetting na verhuizing
a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen
dezelfde premie voortgezet, tenzij de maatschappij binnen
twee maanden na ontvangst van de kennisgeving als
bedoeld in artikel 47.1 verzekeringnemer bericht gebruik te
maken van haar recht de verzekering niet op dezelfde
voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten.
b. De verzekering eindigt dan één maand na de
mededeling hiervan door de maatschappij, tenzij partijen
voortzetting van de verzekering op nieuwe voorwaarden
en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen.
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang
voortzetting niet is overeengekomen, blijft de
oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht.
c. In geval van verhuizing van de inboedel naar een
gebouw geen woning zijnde, is gedurende genoemde
periode van twee maanden schade door diefstal of poging
daartoe en vandalisme echter uitsluitend gedekt indien men
het gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen.
47.3 Opschorting na verhuizing
47.3.1 Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de
maatschappij kennis te geven volgens het in artikel 47.1
bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de
daarin genoemde termijn van twee maanden de dekking
opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie
zou zijn voortgezet. Verzekeringnemer blijft ook in geval
van opschorting verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Indien de maatschappij de verzekering zou hebben
voortgezet op andere voorwaarden en/of tegen een hogere
premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht
onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe
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48.2.9 de pathologische aandoening tengevolge van een
plotselinge inwerking van radio-actieve stralen – waaraan
verzekerde bij het verrichten van werkzaamheden in
verband met zijn studie in gebouwen van instellingen van
hoger of universitair onderwijs en ziekenhuizen mocht
worden blootgesteld – van zodanige intensiteit, dat binnen
zes maanden na het desbetreffende evenement deze
aandoening als gevolg daarvan medisch wordt vastgesteld,
met uitzondering evenwel van alle gevolgen van de
geleidelijke inwerking van kleine doses radio-actieve straling.

Artikel 49 Maximaal uit te keren bedragen
Bij een ongeval (in binnen- of buitenland) wordt uitgekeerd:
– bij overlijden A 3.000,-;
– bij blijvende invaliditeit maximaal A 35.000,-;
– kosten van omscholing als gevolg van blijvende
invaliditeit:
indien uitwonend per jaar maximaal A 5.000,indien thuiswonend per jaar maximaal A 4.000,beide gedurende maximaal 5 jaar
– materiële schade aan brillen, op het lichaam gedragen
kleding, studieboeken en microscopen als gevolg van een
ongeval waarvoor medische hulp is ingeroepen te zamen
maximaal A 1.000,-

Artikel 50 Dekkingsgebied

Artikel 53 Vergoeding van kosten van
omscholing
Indien verzekerde, aan wie door de maatschappij een
uitkering wegens blijvende invaliditeit is gedaan, door deze
invaliditeit genoodzaakt is een andere studierichting te
kiezen, worden de hierdoor veroorzaakte studie- en andere
kosten binnen de in artikel 49 aangegeven grenzen
vergoed.
Zowel omtrent de noodzakelijkheid van de verandering in
de studierichting als ten aanzien van het bedrag van de
door de maatschappij verschuldigde vergoeding wordt door
de maatschappij in overleg met de verzekerde, in alle
redelijkheid een beslissing genomen.
Bij de bepaling van het verschuldigde bedrag wordt als
uitgangspunt het verschil genomen tussen:
a. de kosten die verzekerde in de nieuw te volgen
studierichting reeds heeft gemaakt en naar redelijke
verwachting nog zal moeten maken en
b. de kosten die verzekerde indien het ongeval niet had
plaatsgevonden naar redelijke verwachting nog zou hebben
moeten maken om zijn aanvankelijke studie te voltooien.
Geen recht op vergoeding bestaat in het geval waarin
indien deze verzekering niet bestond aanspraak gemaakt
zou kunnen worden op vergoeding op grond van enige
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, dan wel
op grond van enige wet of voorziening.

De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

Artikel 54 Vergoeding van extra kosten ten
gevolge van een ongeval

Artikel 51 Rubriek A: recht op uitkering bij
overlijden
51.1 In geval van overlijden van verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt
het voor overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd.
51.2 Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake
van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de
voor overlijden verschuldigde uitkering.
51.3 Indien zowel de studerende als zijn levenspartner bij
de maatschappij verzekerd is krachtens een
Ongevallenverzekering met dekking voor Rubriek A en
beiden overlijden als gevolg van hetzelfde ongeval,
waarvoor recht op uitkering bestaat krachtens de
Ongevallenverzekering, dan keert de maatschappij niet
alleen het voor overlijden verzekerde bedrag uit aan de
begunstigde(n) zoals die overeengekomen is/zijn, maar
tevens in totaal eenzelfde bedrag aan de kinderen
(waaronder pleeg- en stiefkinderen), jonger dan 30 jaar,
van verzekerde. Onder levenspartner wordt verstaan de
echtgeno(o)t(e) van verzekerde of degene met wie
verzekerde duurzaam samenwoont.

Artikel 52 Rubriek B: recht op uitkering bij
blijvende invaliditeit
52.1 In geval van blijvende invaliditeit van verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt
de uitkering overeenkomstig het vermelde in artikel 57
vastgesteld op een percentage van het ten tijde van het
ongeval voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.
52.2 Mocht verzekerde vóór de vaststelling van het
uitkeringspercentage zijn overleden, dan is er geen recht op
uitkering voor blijvende invaliditeit. Als verzekerde echter –
anders dan door het ongeval – later dan een jaar na het
ongeval overlijdt, keert de maatschappij het bedrag uit, dat
zij naar redelijke verwachtingen gegrond op medische
rapporten wegens blijvende invaliditeit had moeten uitkeren,
indien de verzekerde niet zou zijn overleden.
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Deze verzekering vergoedt eveneens de schade van een
verzekerde door verlies, beschadiging of vernietiging van
een bril, op het lichaam gedragen kleding, studieboeken en
microscopen ten gevolge van een ongeval.
Bij vergoeding – tot maximaal de verzekerde som – wordt
uitgegaan van de nieuwwaarde van de desbetreffende
voorwerpen, echter onder een redelijke aftrek wegens
verbetering van oud naar nieuw.
Deze aftrek zal niet worden toegepast op voorwerpen, die
nog geen jaar oud zijn. Vergoeding van de kosten zal
uitsluitend plaatsvinden indien deze zijn ontstaan ten
gevolge van een ongeval, waarvoor medische behandeling
is ingeroepen. Geen recht op vergoeding bestaat in het
geval waarin indien deze verzekering niet bestond
aanspraak gemaakt zou kunnen worden op vergoeding op
grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, dan wel op grond van enige wet of voorziening.

Artikel 55 Uitsluitingen
De maatschappij is niet tot enige uitkering verplicht ter zake
van:
55.1 vorderingen waarbij verzekeringnemer, verzekerde of
uitkeringsgerechtigde een verkeerde voorstelling van zaken
heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan;
55.2 ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden
van verzekeringnemer, verzekerde of een andere bij de
uitkering belanghebbende;
55.3 ongevallen in verband met het door verzekerde
plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging
daartoe;
55.4 ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij
verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft
gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk
was voor een juiste vervulling van zijn beroep, bij
rechtmatige zelfverdediging of bij poging zichzelf, anderen,
dieren of zaken te redden;

Kernongevallen (staatsblad 1979-225) en een
kerninstallatie aan boord van een schip.

55.5 psychische aandoeningen, van welke aard dan ook,
tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg
zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel;
55.6 ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed
zijn van alcoholhoudende drank. Van het onder invloed zijn
van alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis, in
ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte ten tijde
van het ongeval 0,8‰ of hoger was dan wel indien het
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;
55.7 ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in
relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij
het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts
geschiedt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen
heeft gehouden;
55.8 ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi),
peesschedeontsteking (tendovaginitis), spierverrekking,
niet-totale spier/peesverscheuring, periartritis
humeroscapularis, tennisarm (epicondylitis lateralis) en
golfersarm (epicondylitis medialis);
55.9 het binnendringen van ziektekiemen, bijvoorbeeld de
verwekkers van malaria, in een insectenbeet of -steek;
55.10 de gevolgen van een door verzekerde ondergane
medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat
met een onder de polis gedekt ongeval, dat deze
behandeling noodzakelijk maakte;
55.11 ongevallen verzekerde overkomen als bestuurder
van een motorrijwiel met een cylinderinhoud van 50 cc. of
meer, indien hij de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt;
55.12 ongevallen die verband houden met het gebruik
maken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier;
ten aanzien van verzekerden, die aan een technische
universiteit vliegtuigbouwkunde studeren, zal, in afwijking
van het in de aanvang van deze zin bepaalde, in de
verzekering zijn begrepen het risico verbonden aan het
praktisch werken aan boord van een vliegtuig (waaronder
ook te verstaan het deelnemen aan meetvluchten) met dien
verstande, dat uitgesloten blijft:
a) uitkering ter zake van overlijden;
b) uitkering ter zake van een ongeval overkomen aan de
verzekerde, die het vliegtuig bestuurt;
55.13 ongevallen die het gevolg zijn van
– het maken van bergtochten over gletsjers, tenzij onder
leiding van een erkend gids;
– rotsklimmen;
– deelnemen aan en training voor wedstrijden met
motorrijtuigen, motorboten en (brom)fietsen, indien in die
wedstrijden het snelheidselement overheerst;
– beoefenen van sport als nevenberoep;
55.14 ongevallen ontstaan, bevorderd of verergerd door –
hetzij direct, hetzij indirect – molest zoals omschreven in
artikel 4;
55.15.1 ongevallen, veroorzaakt door, optredende bij, of
voortvloeiende uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan, met uitzondering van hetgeen
bepaald in artikel 48.2.9;
55.15.2 De uitsluiting onder artikel 55.15.1 geldt niet voor
schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden
of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige doeleinden of (niet-militaire)
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enig overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radio-actieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
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Hoofdstuk 2 Schade
Artikel 56 Verplichtingen bij ongeval
56.1 Termijn van aanmelding
56.1.1 In geval van overlijden is verzekeringnemer of
begunstigde verplicht de maatschappij ten minste 48 uur
vóór de begrafenis of de crematie hiervan in kennis te
stellen.
56.1.2 In geval van blijvende invaliditeit is
verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, kennis te
geven van een ongeval, waaruit recht op uitkering wegens
blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt de
aanmelding later gedaan, dan kan niettemin recht op
uitkering ontstaan, mits wordt aangetoond dat de
maatschappij bij tijdige aanmelding tot uitkering verplicht
zou zijn geweest.
56.1.3 In geval van kosten van omscholing is
verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf jaar na het
ongeval, in kennis te stellen van de mogelijkheid dat recht
op vergoeding van kosten van omscholing zal bestaan.
56.1.4 In geval van extra kosten ten gevolge van een
ongeval is verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden,
kennis te geven van een ongeval waaruit recht op uitkering
wegens extra kosten zou kunnen ontstaan.
56.2 Verplichting van de begunstigde(n) in geval van
overlijden
In geval van overlijden van een verzekerde tengevolge van
een ongeval is/zijn de begunstigde(n) verplicht
desgevraagd zijn/hun medewerking te verlenen aan alle
maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.
56.3 Verplichtingen van verzekerde na een ongeval
Naast de verplichtingen genoemd in artikel 5 is verzekerde
verplicht:
56.3.1 zich direct onder geneeskundige behandeling te
stellen en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs is
geboden;
56.3.2 alles in het werk te stellen om zijn herstel te
bevorderen en tenminste de voorschriften van de
behandelend arts op te volgen;
56.3.3 zich op verzoek van de maatschappij te laten
onderzoeken door een door de maatschappij aan te wijzen
arts of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door
de maatschappij aan te wijzen ziekenhuis of andere
medische inrichting; de hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de maatschappij;
56.3.4 alle door de maatschappij nodig geoordeelde
gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan de
maatschappij of aan de door haar aangewezen
deskundigen en geen feiten of omstandigheden te
verzwijgen, die voor de vaststelling van het recht op
uitkering van belang kunnen zijn;
56.3.5 tijdig de maatschappij in kennis te stellen bij vertrek
naar het buitenland.
56.4 Verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking
te verlenen bij het nakomen van de in artikel 56.3
genoemde verplichtingen door verzekerde.
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56.5 Sanctiebepaling
De verzekering geeft geen dekking indien verzekerde of in
geval van overlijden verzekeringnemer en begunstigde(n)
de in de artikelen 56.1.1, 56.1.3, 56.2 en 56.3 genoemde
verplichtingen niet zijn nagekomen.

Evaluation of Permanent Impairment’ van de American
Medical Association (A.M.A.). De bepaling van het
percentage oogheelkundig (functie)verlies geschiedt niet
overeenkomstig de genoemde Guides, maar naar
Nederlandse maatstaven en begrippen.

Artikel 57 Vaststelling van de uitkering bij
blijvende invaliditeit

57.4 In gevallen die niet vermeld zijn in artikel 57.2 wordt
uitgekeerd het percentage van de verzekerde som dat
gelijk is aan de mate van blijvend functieverlies die het
letsel voor het lichaam als geheel oplevert.

57.1 De wijze waarop de uitkering bij blijvende invaliditeit
wordt vastgesteld is afhankelijk van het gegeven, welk
lichaamsdeel of orgaan door het bij het ongeval opgelopen
letsel geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan of
onbruikbaar is geworden.
57.2.1 Bij volledig (functie)verlies van de volgende
organen/lichaamsdelen wordt het daarnaast vermelde
percentage van de verzekerde som uitgekeerd:
a. het gezichtsvermogen van beide ogen:
100%
b. het gezichtsvermogen van één oog:
30%
c. doch indien de maatschappij krachtens deze
verzekering uitkering verleend heeft wegens verlies van het
gezichtsvermogen van het andere oog:
70%
d. het gehoor van beide oren:
60%
e. het gehoor van één oor:
25%
f. doch indien de maatschappij krachtens deze
verzekering uitkering verleend heeft wegens gehele
doofheid aan het andere oor:
35%
g. een arm (incl. onderarm, hand en vingers):
75%
h. een hand (incl. vingers):
60%
i. een duim:
25%
j. een wijsvinger:
15%
k. een middelvinger:
12%
l. een ringvinger:
10%
m. een pink:
10%
n. een been (incl. onderbeen, voet en tenen):
70%
o. een voet (incl. tenen):
50%
p. een grote teen:
5%
q. een andere teen:
3%
r. de milt:
5%
s. de smaak en de reuk samen:
10%
t. een nier:
10%
Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van
één of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen of
organen, wordt een evenredig deel uitgekeerd.
Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van
een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van de
gehele hand.
57.2.2 Bij studenten in de tandheelkunde wordt in
afwijking van de in artikel 57.2.1 genoemde percentages,
bij blijvend volledig (functie)verlies van de volgende
lichaamsdelen het daarnaast vermelde percentage van de
verzekerde som uitgekeerd:
a. een hand
100%
b. een arm
100%
c. een wijsvinger
75%
d. een middelvinger
25%
e. een ringvinger
25%
Voor het overige blijft het bepaalde in artikel 57.2.1
onverminderd van kracht.
57.3 De bepaling van het percentage (functie)verlies
geschiedt door middel van een medisch onderzoek in
Nederland volgens objectieve maatstaven
(beroepsbezigheden buiten beschouwing latend) en wel
overeenkomstig de ten tijde van de vaststelling van het
(functie)verlies laatste uitgave van de ‘Guides to the
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57.5. De bepaling van de mate van blijvend functieverlies
zoals bedoeld in artikel 57.4 geschiedt zoals aangegeven in
artikel 57.3.
57.6 Invloed van kunst- en hulpmiddelen
Bij de bepaling van de mate van functieverlies (artikelen
57.3 en 57.5) wordt uitgegaan van de situatie zonder
uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen, doch – indien
geplaatst – met inwendige kunst- of hulpmiddelen.
57.7 Maximumuitkering
Per ongeval wordt voor blijvende invaliditeit nooit meer dan
100% van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag
uitgekeerd.
57.8 Termijn voor de vaststelling van de uitkering bij
blijvende invaliditeit
De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald zodra
van een stabiele toestand kan worden gesproken, doch in
ieder geval binnen twee jaar na de ongevalsdatum, tenzij
tussen verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt
overeengekomen.
57.9 Rentevergoeding
57.9.1 Indien één jaar nadat het ongeval heeft
plaatsgevonden de uitkering voor blijvende invaliditeit nog
niet is vastgesteld, vergoedt de maatschappij over het uit te
keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 366e dag na het
ongeval. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden
voldaan.
57.9.2 Indien de in artikel 56.1.2 genoemde
meldingstermijn van drie maanden is overschreden en
daardoor het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit
later kan worden vastgesteld dan bij tijdige melding het
geval zou zijn geweest, wordt over de periode waaruit de
vertraging bestaat geen rente uitgekeerd.

Artikel 58 Invloed van bestaande invaliditeit
of ziekelijke toestand
58.1 Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn
door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor de
vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen,
die het ongeval gehad zou hebben, indien verzekerde
geheel valide en gezond zou zijn geweest, tenzij deze
omstandigheden een gevolg zijn van een vroeger ongeval,
waarvoor de maatschappij reeds krachtens deze
verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog zal moeten
verstrekken.
Het in artikel 58.1 bepaalde laat het in artikel 58.2 bepaalde
onverminderd van kracht.
58.2 Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door
een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de
maatschappij geen uitkering verleend.
58.3 Indien verzekerde reeds vóór het ongeval
(gedeeltelijk) invalide was en er bestaat recht op uitkering

overeenkomstig artikel 59, dan wordt slechts uitgekeerd
voor het verschil tussen de mate van blijvend functieverlies
vóór en ná het ongeval, waarbij ook de mate van blijvend
functieverlies van vóór het ongeval overeenkomstig artikel
59 wordt vastgesteld.

Artikel 59 Begunstiging
59.1 In geval van overlijden van verzekerde als gevolg van
een ongeval zal de uitkering geschieden aan diens
echtgeno(o)t(e) en bij ontbreken van deze aan de
erfgenamen van verzekerde. Zie tevens het bepaalde in
artikel 51.2.
59.2 In geval van blijvende invaliditeit en bij uitkering
krachtens artikelen 53 en 54 geschiedt de uitkering aan
verzekeringnemer.
59.3 De Staat der Nederlanden kan nimmer als
begunstigde optreden.

Artikel 60 Vervaltermijn
Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van
een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt
ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij
door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale
afdoening, dan vervalt na één jaar, te rekenen vanaf de dag
waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit
standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de
maatschappij ter zake van het schadegeval waarop de
vordering was gegrond, tenzij verzekeringnemer of een
andere belanghebbende binnen die termijn het standpunt
van de maatschappij heeft aangevochten.
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