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Clausuleblad Ongevallenverzekeringen
ONG02
Facultatieve clausules

Onderstaande clausules zijn slechts van kracht voor zover in het polisblad hiernaar verwezen wordt.

Beëindiging van de verzekering
In tegenstelling tot de algemene verzekeringsvoorwaarden luidt artikel 7.2 als volgt:
a aan het einde van het verzekeringsjaar waarin de in de polis genoemde man of vrouw de leeftijd

van 65 jaar heeft bereikt;
b aan het einde van het verzekeringsjaar, waarin één der in de polis genoemde verzekerde kinderen

de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, dan wel eerder een beroep is gaan uitoefenen of niet meer in
gezinsverband leeft. Bij het gaan uitoefenen van een beroep als onder b bedoeld, is voor het res-
terende gedeelte van het verzekeringsjaar het bepaalde in artikel 6 van de algemene verzekerings-
voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

Schoonheidsclausule

a Medeverzekerd is een bedrag van maximaal € 4.538,- per persoon ter dekking van de kosten die,
na voorafgaande toestemming van de medisch adviseur van de verzekeraar, worden gemaakt voor
plastische chirurgie, ter verbetering of herstel van een ten gevolge van een door deze polis gedekt
ongeval, aan het lichaam van de verzekerde persoon veroorzaakt als ernstig aan te merken
ontsierend schoonheidsletsel.

b Als ernstig ontsierend schoonheidsletsel wordt beschouwd het litteken op het lichaam van de
verzekerde persoon dat van zodanige omvang en op zodanige plaats aanwezig is dat de verzekerde
persoon, uitsluitend daardoor geestelijk en/of maatschappelijk nadeel ondervindt. Een en ander
vast te stellen door de medisch adviseur van de verzekeraar, eventueel bijgestaan door een
plastisch chirurg.
Indien verzekerde dit wenst kan hij zich laten adviseren door een erkend deskundige. De hieraan
verbonden kosten blijven voor rekening van verzekerde.

Netvliesclausule
Het is verzekeraar bekend dat verzekerde sterk bijziende is. In verband hiermede zal loslating van het
netvlies nimmer als een ongeval beschouwd worden.

Verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit

a In aanvulling op hetgeen is omschreven in artikel 4.2 van de polisvoorwaarden ter zake van de
vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit, zal het vastgestelde percentage worden
verhoogd tot, dan wel gebracht op de percentages als hieronder vermeld:

Uitkerings- Verhoogd uitkerings- Uitkerings- Verhoogd uitkerings-
percentage percentage percentage percentage

26 27
27 29
28 31
29 33
30 35
31 37
32 39
33 41
34 43
35 45
36 47
37 49
38 51
39 53
40 55
41 57
42 59
43 61
44 63
45 65
46 67
47 69
48 71
49 73
50 75
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51 78
52 81
53 84
54 87
55 90
56 93
57 96
58 99
59 102
60 105
61 108
62 111
63 114
64 117
65 120
66 123
67 126
68 129
69 132
70 135
71 138
72 141
73 144
74 147
75 150



Uitkerings- Verhoogd uitkerings- Uitkerings- Verhoogd uitkerings-
percentage percentage percentage percentage

76 153
77 156
78 159
79 162
80 165
81 168
82 171
83 174
84 177
85 180
86 183
87 186
88 189
89 192
90 195

b Overigens blijven de polisvoorwaarden en eventuele bijzonder bepalingen onverminderd van
kracht.

Medici en tandartsen

a Onder ‘ongeval’ in de zin van de verzekering wordt ook verstaan:
- infectie, als volgens geneeskundige opvatting een doorslaggevend oorzakelijk verband moet

worden aangenomen tussen de infectie en een uitwendige verwonding, ook  al is die
verwonding niet meer aanwijsbaar;

- een niet specifieke infectie, waarvan naar geneeskundige opvatting moet worden aangenomen,
dat zij is ontstaan tijdens en in verband met het verrichten van een tandheelkundige
behandeling;

- de gevolgen van het spatten van etter op de slijmvliezen van ogen, neus en mond bij onder-
zoek en heelkundige, verloskundige en tandheelkundige behandeling van een patiënt.

b Afwijkende uitkeringspercentages
In afwijking van het gestelde in artikel 4.2 van de voorwaarden, gelden de hieronder genoemde
percentages voor de B-uitkering:
Bij verlies van een:
arm of hand 100%
duim 100%
één wijsvinger 75%
één ringvinger 25%
één middelvinger 25%

Molest
In afwijking van het gestelde in de algemene voorwaarden dekt deze verzekering ongevallen, de
verzekerde overkomen ten gevolgde van molest. Een en ander met inachtneming van de hierna
volgende bepalingen:
a onder molest wordt verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,

oproer of muiterij. Deze definities van vormen van molest maken deel uit van de tekst die door het
verbond van verzekeraars dd 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage;

b verder zijn gedekt, ongevallen de verzekerde overkomen ten gevolge van (vliegtuig)kaping,
plundering, sabotage- of terreurdaden, alsmede vrijheidsberoving verband houdende met deze
gebeurtenissen of met de in sub a genoemde molestevenementen;

c indien de verzekerde onrechtmatig van zijn vrijheid wordt beroofd, blijft de dekking gedurende de
periode van de vrijheidsberoving van kracht, en wel tot het moment dat hij is gearriveerd op het
reisdoel zoals dat bij het herkrijgen van de vrijheid is bepaald. De dekking eindigt in ieder geval
180 dagen vanaf het moment van vrijheidsberoving;

d geen recht op uitkering bestaat ten aanzien van ongevallen die verzekerde overkomen in verband
met deelname -anders dan ter bescherming van eigen leven of dat van lotgenoten- aan een van de
in sub a genoemde molestevenementen of in verband met deelname aan een van de in sub b
genoemde gebeurtenissen;

e geen recht op uitkering bestaat ten aanzien van ongevallen de verzekerde overkomen tengevolge
van het zich door handeling of uitlating blootstellen aan enige strafmaatregel;

f de in de algemene voorwaarden opgenomen uitsluiting van ongevallen, voortkomende uit of
optredende bij atoomkernreactie, blijft onverminderd van kracht;

g de dekking van ongevallen tengevolge van molest eindigt automatisch op het moment van het
zich voordien van een gewapend conflict tussen (een lid van) een hieronder genoemde
verdragsorganisatie dan wel Chinese Volksrepubliek anderzijds:
- de NAVO, waaronder eveneens begrepen Frankrijk
- de ASEAN-verdragsorganisatie

h zowel de Verzekeraar als de verzekeringnemer hebben het recht de dekking voor ongevallen ten-
gevolge van molest tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14
dagen.
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91 198
92 201
93 204
94 207
95 210
96 213
97 216
98 219
99 222

100 225


