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Deze bijzondere voorwaarden Preekbeurt gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de
‘Algemene voorwaarden model HKA’.

1. Grondslag
Deze bestaat uit de in het aanvraagformulier verstrekte gegevens en deze polis
2. Omvang
De maatschappij verbindt zich uit hoofde van deze verzekeringsovereenkomst tot het betalen van de in de polis
vermelde uitkering indien verzekerde rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval
en/of ziekte, niet in staat is tot het houden van preekbeurten die verzekerde ten behoeve van verzekeringsnemer vervult
conform het vastgestelde preekrooster.
3. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in Nederland.
4. Uitsluitingen
Geen uitkering is verschuldigd:
a. indien de verzekerde door losbandig leven of op enige andere wijze zijn gezondheid opzettelijk benadeelt of
riskeert of zich moedwillig aan ziekte of ongeval bloot stelt en de algemene gebruikelijke hygiënische
maatregelen nalaat;
b. voor een ziekte, welke zich openbaart binnen 30 dagen na ingang van de verzekering;
c. ten aanzien van vrouwelijke verzekerden) door bevalling, zwangerschap of climacterische stoornissen;
indien een ongeval toe te schrijven is aan:
d. atoomkernreacties, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan;
e. oorlogsgeweld in de ruimste zin des woords, burgerlijke onlusten, sabotage en terreurdaden;
alsmede voor ongevallen of ziekten tijdens:
f. vrijheidsberoving of beperking in welke vorm en door welke bevoegde of onbevoegde instantie of particulier;
g. militaire dienst, reserve dienst of enige andere vrijwillige of verplichte dienst tenzij anders overeengekomen;
h. invloed van alcoholische dranken of andere bedwelmende middelen;
i berg- en/of gletschertochten alsmede voorbereiding tot of deelneming aan wedstrijden onverschillig in welke
vorm met automobielen, motorrijwielen, motorvaartuigen, rijwielen en paarden, als ook boks-, rugby-,
ijshockey-, ski- en sledewedstrijden, voor zover een en ander niet uitdrukkelijk is bijverzekerd;
j vechtpartijen (anders dan bij rechtmatige zelfverdediging) en als misdrijf strafbaar gestelde gedragingen;
k. op roekeloze wijze in de waagschaal stellen van leven of lichaam tenzij wegens rechtmatige zelfverdediging bij
poging tot redding van personen, dieren of goederen of tot afwending van dreigende gevaren;
l. enige vorm van luchtvaart, anders dan als betalende passagier aan boor van een voor passagiersvervoer
ingericht luchtvaardig van een officieel erkende luchtvaartonderneming.
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5. Duur en beëindiging
Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKA’ sub 5 ‘Einde van de verzekering’ opgenomen reden van
beëindiging, gelden voor deze ongevallenverzekering de volgende bepalingen:
5.1
De verzekering eindigt zonder opzegging:
a. zodra u zich in het buitenland heeft gevestigd voor een periode langer dan 6 maanden;
b. zodra uitsluitend de kinderen op de polis zijn verzekerd
5.2
De dekking eindigt voor de desbetreffende verzekerde:
a. op de jaarlijkse vervaldag na het bereiken van de leeftijd van 75 jaar van u of uw echtgeno(o)t(e),
duurzaam samenwonende en/of geregistreerde partner;
b. zodra de verzekerde zich in het buitenland heeft gevestigd voor een periode langer dan 6 maanden. Voor
de verzekerden genoemd onder sub 1.7 lid d geldt deze beperking niet;
c. op de datum van overlijden van de verzekerde.
5.3
Onopzegbaarheid
In afwijking van het bepaalde in de ‘Algemene voorwaarden model HKA’, echter met uitzondering van de onder sub
5.2 lid 2, 3 en 4 genoemde redenen, kunnen wij deze verzekering niet opzeggen na een ongeval of wegens
verslechterende gezondheid van de verzekerde, behalve wanneer u niet aan de in de verzekeringsvoorwaarden vermelde
verplichtingen voldoet.
De verzekering zal geacht worden telkens voor een gelijke termijn en op dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, zoals in
de polis vermeld, tenzij de verzekeringsnemer tenminste drie maanden voor de afloopdatum per aangetekend schrijven
aan de maatschappij heeft medegedeeld de verzekering te willen beëindigen. De maatschappij heeft het recht de
verzekering te doen eindigen op een door haar te bepalen tijdstip indien:

6. Premiebetaling
De premies zijn telkens bij vooruitbetalingen aan de maatschappij verschuldigd. De polis kwijt de verzekeringsnemer
voor de eerste premie en de polis- en kosten; een door de maatschappij getekende kwitantie voor iedere volgende
premie. Niet betaling van de eerste premie en de polis- en kosten voor of op de ingangsdatum van deze polis en van de
volgende premies binnen 30 dagen na de vervaldatum heeft zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en
onverminderd de verplichting tot betaling van het verschuldigde, schorsing van de risicodekking tengevolge, welke
schorsing alsdan wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak, waarvoor de achterstallige premie was
verschuldigd. De risicodekking wordt weer van kracht op de dag, volgende op de dag, waarop de verschuldigde premie
is voldaan en door de maatschappij is aangenomen. Ter zake van arbeidsongeschiktheid, ontstaan of aan het licht
getreden op een tijdstip, waarop blijkens het vorengaande de risicodekking was geschorst, bestaat geen recht op
uitkering. In geval van schorsing is de maatschappij bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een opzegtermijn
op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen.

7. Verplichtingen van verzekerde bij ziekte of ongeval
Van iedere ongeschiktheid moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier dagen schriftelijk aan de maatschappij
worden kennis gegeven, tenzij ten genoegen van de maatschappij wordt aangetoond, dat zulks onmogelijk was en de
aangifte zo spoedig mogelijk is gedaan.
Ongeacht het vorengaande vervalt elk recht op uitkering indien vermelde kennisgeving niet is geschied binnen 10 dagen
nadat de ziekte of ongeval zich heeft geopenbaard.
Voorts dient een behoorlijk ingevuld aangifteformulier bij de maatschappij te worden ingeleverd, terwijl de verzekerde
verplicht is, alle door de maatschappij nader verlangde inlichtingen op eerste aanvrage verplicht is, alle door de
maatschappij nader verlangde inlichtingen op eerste aanvrage onderwijld, zowel mondeling, als schriftelijk te
verstrekken en de geneeskundigen van de maatschappij in de gelegenheid te stellen de verzekerde te onderzoeken.
De verzekerde is verplicht onmiddellijk na het openbaren van een ziekte of ongeval de hulp van een bevoegd
geneeskundige in te roepen en niets na te laten wat het spoedige herstel zou kunnen bevorderen, zulks op straffe van
verlies en uitkering.
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Indien de maatschappij opneming van de verzekerde in een door haar aan te wijzen inrichting voor onderzoek of
behandeling nodig oordeelt, is verzekerde gehouden aan een desbetreffend verzoek vanwege de maatschappij te
voldoen, tenzij de behandelende geneesheer tegen zodanige opneming, onderzoek of behandeling medisch aanvaardbare
bezwaren doet gelden. De kosten aan een dergelijke opneming, onderzoek of behandeling verbonden zijn voor rekening
van de maatschappij.

8. Uitkeringen
Uit hoofde van deze polis is verzekerd een periodieke uitkering van de verzekerde som indien verzekerde zijn
werkzaamheden niet kan verrichten.

9. Verval van rechten
Indien de verzekeringsnemer of de verzekerde één of meer op hem rustende verplichtingen uit hoofde van deze
verzekeringsovereenkomst niet nakomt, is de maatschappij ontslagen van al haar uit deze verzekeringsovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen.

10. Adres
De verzekeringsnemer is verplicht kennis te geven van elke adreswijziging, zowel van de verzekeringsnemer als van de
verzekerde. Ten aanzien van alle onderwerpen worden kennisgevingen van de maatschappij aan het laatste haar door de
verzekeringsnemer mede gedeelde adres geacht c.q. verzekerde te hebben bereikt.
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