
Ongevallenverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Intermed Verzekeringen, vergunning: 12040152 (NL)

Product: Ongevallenverzekering (Intermed-Pool) versie 2019.01

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.  De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/intermed-pool/.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde
bedragen.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

Wij keren uit bij eeen ongeval. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval
door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.
Of als u rijdt zonder rijbewijs. En u bent ook niet 

Blijvende invaliditeit verzekerd als u jonger bent dan 23 jaar en een
motor bestuurt met een cilinderinhoud van meer

U krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van dan 50 cc.
invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt,
stellen wij de mate van invaliditeit vast. Extra informatie

Extra informatie Let op: wij keren ook niet uit als u geen wettelijk
verplichte helm draagt. Maar kunt u aantonen dat u

Uiterlijk 24 maanden na de melding van het invaliditeit niet komt doordat u geen helm droeg?
ongeval wordt de eindtoestand vastgesteld. Dan keren we wel uit. 
Op verzoek van verzekerde kan de vaststelling
worden uitgesteld. In dat geval kunnen wij
besluiten om alvast één of meer voorschotten Gevaarlijke sporten

te verstrekken op het vermoedelijk uit te keren
bedrag. U bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke

sporten. Denk aan vechtsporten, bungee-jumping,
of ijshockey.

Keuze: Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt Gevaarlijke beroepen

door een ongeval.
Voor bepaalde beroepswerkzaamheden bent u niet 
verzekerd. Denk aan: brandweerman/-vrouw, 
dakdekker, glazenwasser of militair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sporten/activiteiten

Sommige sporten/activiteiten zijn alleen verzekerd
onder deskundige begeleiding zoals het maken
van gletsjertochten.
Informeer vooraf bij uw verzekeringsadviseur of een
bepaalde sport/activiteit verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voor-
kom en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.



Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de ver-
zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks 
bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


