
Deel polisvoorwaarden Ongevallenverzekering 

Wat is niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd als het ongeval is veroorzaakt of ontstaan door een van de volgende situaties:  

1. Atoomkernreacties  Een ‘atoomkernreactie’ is iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt. Het 

maakt daarbij niet uit hoe en waar deze atoomkernreacties zijn ontstaan. 

2. Opzet of goedvinden  U heeft opzettelijk iets gedaan of nagelaten waardoor een ongeval is ontstaan. 

U bent ook niet verzekerd, als u of iemand anders die belang heeft bij de uitkering, het goedvond dat 

het ongeval werd veroorzaakt. 

3. Alcohol  Ongevallen die zijn ontstaan doordat u alcoholhoudende drank gebruikte. Behalve als u 

aantoont dat u, toen het ongeluk gebeurde, minder dan 0,8 promille alcohol in uw bloed had of uw 

ademalcoholgehalte minder was dan 350 milligram.  

4. Verdovende, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen  Ongevallen die zijn ontstaan 

doordat u, toen het ongeluk gebeurde, onder invloed was van verdovende, bedwelmende, 

opwekkende of soortgelijke middelen (waaronder soft- en harddrugs). Behalve als het gebruik van 

deze middelen is voorgeschreven door een arts en u zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden.  

5. Misdrijf  Ongevallen die verband houden met een misdrijf dat u heeft gepleegd of waaraan u heeft 

deelgenomen. Of u heeft een poging daartoe gedaan.  

6. Waagstuk  Er is sprake van een ‘waagstuk’, als u uw leven of lichaam roekeloos in gevaar brengt. 

Uitzondering: u heeft wel recht op een uitkering, als u een mens of een dier probeert te redden. Of 

als u zichzelf rechtmatig verdedigde. Of als het waagstuk redelijkerwijs nodig is voor de juiste 

uitoefening van uw beroep.  

7. Molest Onder het begrip ‘molest’ vallen de volgende gebeurtenissen:  

a. gewapend conflict   Onder ‘gewapend conflict’ verstaan wij elk geval waarin staten of andere 

georganiseerde partijen elkaar, of in ieder geval de een de ander, bestrijden met militaire 

machtsmiddelen. Onder ‘gewapend conflict’ verstaan wij ook het gewapende optreden van een 

vredesmacht van de Verenigde Naties.  

b. burgeroorlog   Onder ‘burgeroorlog’ verstaan wij een min of meer georganiseerde gewelddadige 

strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die 

staat betrokken is.  

c. opstand   Onder ‘opstand’ verstaan wij georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat 

gericht is tegen het openbaar gezag.  

d. binnenlandse onlusten   Onder ‘binnenlandse onlusten’ verstaan wij min of meer georganiseerde 

gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen voordoen binnen een staat.  

e. oproer   Onder ‘oproer’ verstaan wij een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige 

beweging, die gericht is tegen het openbaar gezag.  

f. muiterij   Onder ‘muiterij’ verstaan wij een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging 

van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 

8. Risicovolle sporten  Ongevallen die het gevolg zijn van een aantal zeer risicovolle sporten, 

verzekeren wij in het geheel niet. Het gaat om de volgende sporten en situaties:  

a. bergtochten over gletsjers (uitzondering: wel verzekerd is een tocht onder leiding van een 

erkende gids);  

b. bergklimmen. Onder ‘bergklimmen’ verstaan wij het beklimmen van bergen en steile wanden, 

zoals een tocht over een met staalkabels uitgezet parcours langs een rotswand; 

c. deelname aan ritten of wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten of (brom)fietsen, als in die 

wedstrijd de snelheid het belangrijkst was. Of u trainde daarvoor;  

d. beoefenen van sport als (neven)beroep. 



Vaststelling van het invaliditeitspercentage   

1. Wij stellen het invaliditeitspercentage vast door te bepalen voor hoeveel procent u uw lichaam 

niet meer kunt gebruiken. Wij vragen daarvoor adviezen van een of meer medisch deskundigen. 

Zij gebruiken hiervoor normen die medisch gangbaar zijn. Voor een aantal gevallen hebben wij 

het invaliditeitspercentage van tevoren vastgesteld.   

2. Wij stellen het invaliditeitspercentage als volgt vast.   

a. Het invaliditeitspercentage is 100% als u voor altijd helemaal invalide bent of als u door een 

hersenbeschadiging niet meer kunt functioneren.   

b. Hierna staat het invaliditeitspercentage dat geldt als u een lichaamsdeel of zintuig verliest of 

nooit meer kunt gebruiken. Als u een deel van een lichaamsdeel of zintuig verliest of nooit 

meer kunt gebruiken, dan stellen wij het invaliditeitspercentage in verhouding vast. 

 

Beide ogen 100% Beide benen 100%  

Eén oog 30%  Eén been 70%  

Een oog als wij al een uitkering 
hebben gedaan voor het andere 
oog 

70%  
 

Een onderbeen   60%  
 

Beide oren 60%  Beide voeten 100%  

Een oor  25% Een voet 50% 

Een oor als wij al een uitkering 
hebben gedaan voor het andere 
oor 

35% Een grote teen  
 

10% 

Beide armen  100% Een andere teen 5% 

Een arm  75% Een arm of een hand samen met 
een been of voet 

100% 

Een onderarm  70% Volledige verlamming  100% 

Beide handen  100% Whiplash 5% 

Een hand of alle vijf vingers van 
een hand 

60% Long  
 

40% 

Een duim 25% Nier 20% 

Een wijsvinger  15% Milt 5% 

Een middelvinger, ringvinger of 
pink 

10%   

 

c. Voor andere lichaamsdelen of zintuigen stellen wij het invaliditeitspercentage apart vast. Wij 

beoordelen dan welke beperkingen het letsel voor het hele lichaam oplevert.   

d. Als u voor het ongeval al functieverlies aan het lichaamsdeel had, dan verminderen wij het 

invaliditeitspercentage naar verhouding.   

e. Met psychische klachten houden wij alleen rekening als een arts vaststelt dat deze komen door 

een hersenbeschadiging die door het ongeval is veroorzaakt.   

f. Het invaliditeitspercentage is maximaal 100%.   

3. Wij stellen het invaliditeitspercentage uiterlijk twee jaar na het ongeval vast. Dit is niet zo als u het 

ongeval later dan drie maanden aan ons heeft gemeld. Dan stellen wij het invaliditeitspercentage 

twee jaar na uw melding vast. 


