Polisvoorwaarden 5100-03

Ongevallenverzekering
Particulieren (OVP)
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden
ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP).
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Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
Overzicht van gezinssituatie en verzekerden
Verzekerden

Gezinssituatie

Alleenstaand
Samenwonend/ Alleenstaand
Samenwonend/
zonder kinderen gehuwd zonder met kinderen
gehuwd met
		kinderen		kinderen
Verzekeringnemer/U

X

Elke persoon met wie 		
verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont.

X

X

X		

X
X

Minderjarige kinderen waaronder			
pleeg- en stiefkinderen

X

X

Meerderjarige ongehuwde 			
kinderen, waaronder pleeg- en
stiefkinderen, jonger dan 27 jaar,
die inwonen of voor studie
uitwonend zijn

X

X

Wat is een verzekerd ongeval?

Een ongeval is een plotseling, onverwacht waar ook ter wereld van buiten
inwerkend geweld op het lichaam waaruit rechtstreeks, in een ogenblik,
een medisch waarneembare beschadiging van een lichaamsdeel of
orgaan (lichamelijk letsel) is ontstaan.

Ook dit zijn verzekerde
ongevallen

Als onderstaande gebeurtenissen plotseling en onverwacht zijn ontstaan:
•	Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte,
zonnebrand, uitputting, verhongering, verdorsting en
decompressieziekte (caissonziekte).
• Acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen, dampen,
vloeibare of vaste stoffen.
• Inwendig letsel, wondinfectie of bloedvergiftiging ontstaan door
ziektekiemen of allergenen die het lichaam zijn binnengedrongen door:
- Een verzekerd ongeval.
- Een niet vrijwillige val in water of in een andere stof.
- Het bewust in water of in een andere stof begeven voor een
redding(spoging) van mensen, dieren of zaken.
• Inwendig letsel als gevolg van het binnenkrijgen van andere stoffen of
voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de
gehoororganen.
• Als door eerstehulpverlening of geneeskundige behandeling
complicaties of verergering optreedt aan lichamelijk letsel dat door het
verzekerde ongeval is ontstaan.
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking
Dekking voor blijvende invaliditeit
Wie is verzekerd?

Alle verzekerden die in Nederland wonen en niet ouder zijn dan 75 jaar.

Wat is verzekerd?

De blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval binnen de
dekkingsperiode.

Hoe wordt de schade bepaald?

Door een medisch onderzoek in Nederland wordt de omvang van het
(functie)verlies bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie zonder
uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Wel wordt rekening
gehouden met inwendige kunst- of hulpmiddelen indien die aanwezig zijn.

Gebruikte maatstaf

Als maatstaf wordt de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment’ van de American Medical Association (A.M.A.)
gebruikt, eventueel aangevuld met richtlijnen van Nederlandse specia
listenverenigingen. Het (functie)verlies van ogen wordt bepaald naar
Nederlandse maatstaven en begrippen.

Vooraf (gedeeltelijk) invalide

Was er al sprake van (gedeeltelijke) invaliditeit voor het ongeval? Dan
wordt de schade vastgesteld op basis van het verschil tussen het blijvend
(functie)verlies vóór en ná het ongeval. Het blijvend (functie)verlies vóór
en ná het ongeval wordt op dezelfde wijze vastgesteld.

Invloed van ziekte

Er wordt geen rekening gehouden met de (versterkende) invloed van
ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid op
het functieverlies als dit voor het ongeval al aanwezig was. Ook wordt er
geen rekening gehouden met verergering van ziekte, gebrekkigheid of
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid als gevolg van het ongeval.
Bovenstaande geldt niet als deze aandoening een gevolg is van een
eerder ongeval waarvoor Nationale-Nederlanden een schadevergoeding
moet uitkeren of heeft uitgekeerd.

Invloed van beroep

Er wordt bij het vaststellen van de schade geen rekening gehouden met
het beroep van verzekerde.

Vaststelling van schade na
overlijden

Overlijdt de verzekerde voordat de schade is vastgesteld en heeft dit
overlijden niets te maken met het ongeval? Dan wordt de schade
bepaald op basis van de te verwachten graad van blijvende invaliditeit uit
de medische rapporten.

Inschakelen van deskundigen

Er kan een deskundige ingeschakeld worden om de omvang van de
schade vast te laten stellen.

Wanneer wordt de schade
vastgesteld?

Zodra de lichamelijke toestand van verzekerde medisch gezien is
gestabiliseerd, wordt de schade vastgesteld. Dit gebeurt uiterlijk binnen
twee jaar na de ongevaldatum, tenzij tussen verzekeringnemer en
Nationale-Nederlanden anders wordt overeengekomen.

Hoe wordt de schade
uitgedrukt?

De schade wordt uitgedrukt in een percentage functieverlies van een
orgaan of lichaam(sdeel).
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Hoeveel wordt er vergoed?

Bij volledig functieverlies is de hoogte van de vergoeding gelijk aan het
percentage van de verzekerde som behorend bij het getroffen
lichaamsdeel/orgaan of de aandoening uit onderstaande tabel.
Is er sprake van gedeeltelijk functieverlies aan het lichaamsdeel/orgaan?
Dan wordt alleen dit gedeelte (uitgedrukt in een percentage) voor het
lichaamsdeel/ orgaan vergoed. De berekening ziet er als volgt uit:
% functieverlies x % percentage verzekerde som x verzekerde som
= vergoeding

Tabel lichaamsdelen/organen/aandoeningen
Lichaamsdeel/orgaan/ aandoening

Percentage van verzekerde som

Gezichtsvermogen van beide ogen

100%

Gezichtsvermogen van één oog

30%

Gezichtsvermogen van één oog bij totaal verlies gezichtsvermogen

70%

Gehoor van beide oren

60%

Gehoor van één oor

25%

Gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor

35%

Een arm

75%

Een hand of meer dan drie vingers aan één hand

60%

Duim

25%

Wijsvinger

15%

Middelvinger

12%

Ringvinger

10%

Pink

10%

Been

70%

Voet

50%

Grote teen

5%

Een andere teen dan grote teen

3%

Milt

5%

Reukvermogen

5%

Smaakvermogen

5%

Nier

10%

Postwhiplashsyndroom

5%

Postcommotioneel syndroom

5%
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Een voorbeeld: Iemand heeft een verzekerde som van € 100.000,-. Na
een ongeval wordt er door een medisch onderzoek 50% functieverlies
vastgesteld aan een duim. Omdat er sprake is van blijvende invaliditeit
wordt er 50% x 25% x € 100.000,- = € 12.500,- uitgekeerd.
Wanneer en hoe wordt de
schade vergoed?

Nadat de schade is vastgesteld wordt de schadevergoeding in één keer
uitgekeerd aan de verzekerde. In overleg tussen de verzekerde en
Nationale-Nederlanden kan er wel een voorschot worden verleend.

Wordt over de schadeuitkering
ook rente vergoed?

Vanaf de 366e dag na het ongeval tot het moment van vaststelling van
de schade wordt er een rente vergoed. Het rentepercentage is gelijk aan
de wettelijke rente die geldt op het moment van vaststelling van de
omvang van de schade. Na een jaar wordt er ook rente vergoed over
deze rente.

Optionele dekking bij overlijden
Wie is verzekerd?

Alle verzekerden die in Nederland wonen en niet ouder zijn dan 75 jaar

Wat is verzekerd?

Het overlijden dat rechtstreeks voortvloeit uit een ongeval dat binnen de
dekkingsperiode is gebeurd.

Hoeveel wordt er vergoed?

De uitkering is gelijk aan de verzekerde som voor overlijden. Was er, in
verband met hetzelfde ongeval, al een vergoeding voor blijvende
invaliditeit uitgekeerd? Dan wordt deze uitkering in mindering gebracht
op de uitkering voor overlijden.

Aan wie wordt er vergoed?

Er wordt vergoed aan de begunstigden op de polis. Wanneer er geen
begunstigde op de polis staat, zijn de begunstigden de echtgenoot,
geregistreerd partner of andere levensgezel van verzekerde. Wanneer er
geen levensgezel is, zijn de wettelijk erfgenamen de begunstigden. De
Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde voor de uitkering
gelden.

Optionele dekking voor tandheelkundige behandeling
Wie is verzekerd?

Alle verzekerden die in Nederland wonen en niet ouder zijn dan 18 jaar.

Wat is verzekerd?

Alle medisch noodzakelijk geworden tandheelkundige behandelingen die
het gevolg zijn van een verzekerd ongeval binnen de dekkingsperiode,
waaronder behandeling / vervanging van beugels, frames, bruggen,
kronen en stifttanden.

Hoeveel wordt er vergoed?

De gemaakte kosten, maximaal € 500,- per ongeval.

Wat is er niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor:
• Reparatie of vervanging van uitneembare gebitsprothese die voor het
ongeval aanwezig waren.
• Alle behandelingen die nog plaatsvinden nadat de verzekerde persoon
19 jaar is geworden.

Inschakelen van deskundigen

Er kan een deskundige ingeschakeld worden om de omvang van de
schade vast te laten stellen.
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Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 3 van de polisvoorwaarden ZPP gelden de volgende uitsluitingen:
Risicovolle sporten

U bent niet verzekerd wanneer het ongeval gebeurt tijdens:
• Bergtochten over gletsjers zonder begeleiding van een erkende gids of
het beoefenen van klettern.
• Deelname aan, en training voor, wedstrijden met motorrijtuigen,
motorboten en fietsen waarin het snelheidselement overheerst.

Risicovolle werkzaamheden
en beroepen

U bent niet verzekerd wanneer het ongeval gebeurt tijdens:
• Werkzaamheden op een booreiland.
•	Het uitoefenen van een van de volgende beroepen: circusmedewerker,
classificeerder, dak-, riet- en leidekker, duiker, gevelreiniger, sloper,
uitbener, slachter, zeevarende.
• Het beoefenen van sport als (neven)beroep.

Verblijf in een luchtvaartuig

U bent niet verzekerd als de schade verband houdt met het gebruiken
van een luchtvaartuig, tenzij u als passagier rechtmatig aanwezig bent in
een passagiersvliegtuig tijdens burgerluchtvervoer.

Psychische aandoening

U bent niet verzekerd voor schade door een psychische aandoening van
welke aard dan ook. Tenzij deze aandoening rechtstreeks het gevolg is
van een medisch aantoonbaar hersenletsel dat bij het ongeval is
ontstaan.

Medische behandeling

U bent niet verzekerd als de schade ontstaan is door een
eerstehulpverlening en/of geneeskundige behandeling. Tenzij de
hulpverlening en/of behandeling noodzakelijk was in verband met het
verzekerd ongeval.

Onder invloed

U bent niet verzekerd als het ongeval door alcohol- of drugsgebruik door
een verzekerde persoon is ontstaan. Als het vastgestelde promillage
meer dan 0,8 is, dan wordt ervan uitgegaan dat de schade sowieso is
ontstaan door alcoholgebruik, tenzij u aannemelijk maakt dat de schade
ook zonder alcoholgebruik was ontstaan.
Uitzondering hierop zijn:
• De situatie waarin de alcohol en/of andere genoemde stoffen op
doktersvoorschrift, volgens voorschriften en gebruiksaanwijzingen
wordt gebruikt.
• Als het ongeval onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt door
een andere verzekerde persoon dan de getroffen verzekerde persoon
en die getroffen verzekerde persoon geen rekening hoefde te houden
met de gevolgen van alcohol of drugsgebruik door de veroorzakende
verzekerde persoon.

Opzet

U bent niet verzekerd als de schade ontstaat doordat u zelf, of door
personen in de groep waartoe u behoorde, opzettelijk tegen een persoon
of zaak onrechtmatig handelt. Het maakt hierbij niet uit of u, of de
personen in de groep, onder invloed was van alcohol of een andere
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof.
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Roekeloos gedrag

U bent niet verzekerd als de schade ontstaat door roekeloos handelen
waarbij u uw leven of lichaam in gevaar brengt. Uitzondering hierop is
een rechtmatige zelfverdediging of een redding(spoging) van uzelf,
anderen, dieren of zaken.

Motorrijden

U bent niet verzekerd voor schade aan een verzekerde persoon beneden
de leeftijd van 23 jaar door of in verband met het door hem besturen van
een motor of scooter met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.

Lichamelijke aandoening

U bent niet verzekerd voor schade als gevolg van een van de volgende
lichamelijke aandoeningen:
Ingewandsbreuk (waaronder liesbreuk), Spit (lumbago), Uitstulping van
een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), Peesschedeontsteking
(tendovaginitis), Spierverrekking, Niet-totale spier- / peesverscheuring,
Schoudergewrichtaandoeningen (periarthritis humeroscapularis), Tennisarm (epicondylitis lateralis) en Golfersarm (epicondylitis medialis).

Hoofdstuk 4 Schade
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 4 van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 5 Premie
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 5 van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 6 van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico
Wat moet ik doen als ik verhuis
naar het buitenland?

Geef dit dan binnen twee maanden door aan Nationale-Nederlanden.
Nationale-Nederlanden beëindigt uw verzekering dan binnen 1 maand
nadat u de verhuizing aan ons heeft doorgegeven. Eventueel teveel
betaalde premie wordt terugbetaald.

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 8 van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 9 van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 10 Terrorisme
Zie de algemene bepalingen in hoofdstuk 10 van de polisvoorwaarden ZPP.
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