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Deze bijzondere voorwaarden Ongevallen gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de  

‘Algemene voorwaarden model HKA’. 

 
1. Begripsomschrijvingen 
In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1  Begunstigde 

De natuurlijke persoon aan wie de uitkering wordt verstrekt. De uitkering geschiedt in geval van: 

a.     blijvende invaliditeit en/of verzekerde kosten: aan de verzekerde; 

b.     overlijden: aan de partner van de verzekerde. Indien deze ontbreekt: aan de gezamenlijke wettige 

        erfgenamen van de verzekerde.  

        De Staat der Nederlanden is uitgesloten als begunstigde.  

 

1.2 Blijvende invaliditeit 

Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan het medisch vast te stellen blijvende gehele of gedeeltelijke verlies 

of functieverlies van een orgaan of enig deel van het lichaam. Bij het vaststellen van de blijvende functionele 

invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde. 

 

1.3 Breuk 

De gewelddadige breuk van een gebeente of kraakbeen. 

 

1.4 Brandwonden 

 De verwonding van huidweefsel veroorzaakt door hitte, door bijtende producten, door elektriciteit of door 

 bestraling (andere dan natuurlijke). 

 

1.5 Letsel 

Een in aard en plaats volgens objectieve normen, geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, voor zover dit 

letsel het directe en uitsluitende gevolg is van een onder sub 1.6  bedoeld ongeval. 

 

1.6 Ongeval 

Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onverwacht, onvrijwillig en van buitenaf komend op het lichaam 

van een verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft. 

 

Met een ongeval wordt gelijkgesteld: 

a.     acute vergiftiging of inwendig letsel als gevolg van het plotseling, onverwacht en onvrijwillig 

        binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, met uitzondering van acute vergiftiging 

        door het gebruik van genees- en/of genotsmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen; 

b.     besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een  

        rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is 

        van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens of dier; 
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c.     het ongewild van buitenaf binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van 

        ziekteverwekkers, in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor in 

        een ogenblik een medisch vast te stellen letsel wordt toegebracht; 

d.     miltvuur, koepokken, mond- en klauwzeer, trichophytie (ringvuur), ziekte van Bang en sarcoptesschurft; 

e.     kinderverlamming (poliomyelitis anterior acuta) wanneer overkomen aan minderjarige verzekerden 

        gedurende de looptijd van de verzekering en uitsluitend wanneer dit leidt tot een blijvende invaliditeit van 

        ten minste 25%;       

f.     wondinfectie, bloedvergiftiging, tetanus en andere ziekten als gevolg van het binnendringen van 

        ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel; 

g.     verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding (mits niet ten gevolge 

        van de inwerking van stralen), veretsing (verbranding) door bijtende vloeistoffen en elektrische ontlading; 

h.     uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden; 

i.      verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn  

        ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen; 

j.      indien het ongeval is ontstaan door een ziekelijke toestand of een lichamelijke of een geestelijke  

        afwijking van verzekerde; 

k.     complicaties bij of verergering van een door een gedekt ongeval ontstaan letsel, als deze het rechtstreeks   

        gevolg zijn/is van eerstehulpverlening of van de geneeskundige behandeling; 

l.      lichamelijk functionele beperkingen van de cervicale wervelkolom als gevolg  van een cervicaal   

        acceleratie trauma (whiplash); 

m.    een letsel ontstaan bij rechtmatige, niet door de verzekerde zelf uitgelokte, zelfverdediging of bij  

        handelingen tot redding van mens en dier; 

n.     moord, doodslag, mishandeling, of poging daartoe, gijzelingen en terreuracties door niet-militairen, 

        ongeacht met welke middelen deze ten opzichte van de verzekerde zijn gepleegd; 

o.     een letsel, ontstaan tijdens het als amateur beoefenen van sport, waaronder ook wordt begrepen het  

        voorbereiden van en het deelnemen aan wedstrijden. Uitzondering hierop vormen de sporten die genoemd 

        zijn in sub 4.1 lid n t/m 4.1 lid p. 

 

Niet als een ongeval of ongeval gevolg zullen worden beschouwd: ingewandsbreuk (hernia) en uitstulping van 

een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi). 

 

1.7 Verzekerden 

  Afhankelijk van wie er op de polis als verzekerden staan omschreven, worden als verzekerden beschouwd: 

a.     u; 

b.     uw echtgeno(o)t(e), duurzaam samenwonende en/of geregistreerde partner;  

c.     de ongehuwde eigen, pleeg- en stiefkinderen, van u of van uw echtgeno(o)t(e) of partner die bij u 

        inwonen; 

d.     de onder c. genoemde kinderen, die voor studie dan wel stage uitwonend zijn. De kinderen die voor 

        voltijd studie buiten Nederland, maar binnen Europa wonen, zijn eveneens verzekerd, waarbij de 

        maximale dekking in het buitenland, zoals vermeld in sub 10.2 lid d. niet van toepassing is.  

 

2. Verzekeringsgebied 

 

De verzekering heeft een wereldwijde dekking. 

 

3. Wat is verzekerd 

 

3.1 Strekking 

 Op het polisblad wordt aangegeven welke dekking er van toepassing is. Er zijn twee dekkingen mogelijk: 

- Overlijden; 

- Invaliditeit. 

Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen indien verzekerde ten gevolge een ongeval opgelopen 

lichamelijk letsel blijvend invalide wordt of overlijdt. Per ongeval keren wij maximaal 100% van het daarvoor 

geldend verzekerde bedrag per verzekerde uit. 
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3.2 Overlijden  

Indien dit wordt vermeld op het polisblad, dan is er recht op uitkering tot maximaal het genoemde verzekerde 

bedrag. In geval van overlijden van de verzekerde bestaat er recht op uitkering, mits dit overlijden een direct en 

uitsluitend gevolg is van het onder sub 1.5 bedoelde letsel en het overlijden heeft plaatsgevonden binnen 2 jaar 

na het ongeval.Op deze uitkering brengen wij, indien van toepassing, in mindering de bedragen die wij voor 

hetzelfde ongeval hebben uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit. Als de uitkering wegens blijvende 

invaliditeit hoger is dan het voor overlijden verzekerde bedrag vindt geen terugvordering plaats. 

 

3.3 Blijvende invaliditeit 

Indien dit wordt vermeld op het polisblad, dan is er recht op uitkering tot maximaal het genoemde verzekerde 

bedrag.   

 a.     Recht op uitkering  

        In geval van blijvend (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke 

        vermogens van de verzekerde, bestaat er recht op uitkering, indien en voor zover dit (functie)verlies of 

        deze blijvende onbruikbaarheid direct en uitsluitend het gevolg is van het onder sub 1.5 bedoelde letsel en 

        is ontstaan binnen 2 jaar na het ongeval. 

 b.     Reeds aanwezige onbruikbaarheid/gebrekkigheid 

         Voor het geheel of gedeeltelijk (functie)verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen of 

         zintuiglijke vermogens, die reeds voor het ongeval onbruikbaar of gebrekkig waren, wordt alleen een 

        uitkering verleend, indien en voor zover dit (functie)verlies of deze onbruikbaarheid van lichaamsdelen 

        of zintuiglijke vermogens te boven gaat. 

c.     Overlijden voor vaststelling blijvende invaliditeit 

         Als de verzekerde vóór de vaststelling van (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid overlijdt anders 

         dan ten gevolge van het ongeval dat het (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid veroorzaakte, dan  

         blijft het recht op uitkering voor blijvend (functie)verlies en/of onbruikbaarheid bestaan. De hoogte van 

         deze uitkering wordt door ons bepaald aan de hand van de op grond van medische rapporten verwachte 

        graad van blijvend (functie)verlies en/of onbruikbaarheid, waarvan sprake zou zijn geweest ingeval de 

        verzekerde niet zou zijn overleden.   

 

3.4 Tandheelkundige kosten 

Indien dit wordt vermeld op het polisblad, dan is er recht op uitkering tot maximaal tot maximaal €  1.500,-- 

per gebeurtenis, mits: 

 -     deze behandeling noodzakelijk is geworden als enig en rechtstreeks gevolg van een overkomen ongeval; en  

 -     er geen recht bestaat op vergoeding van kosten door de zorgverzekeraar of andere wettelijke  

                     voorzieningen. 

 

3.5 Medische kosten 

 De kosten van medische behandeling van een verzekerde worden vergoed tot maximaal €  1.500,-- per 

 gebeurtenis, mits: 

 -     deze behandeling noodzakelijk is geworden als enig en rechtstreeks gevolg van een overkomen ongeval; en  

 -     er geen recht bestaat op vergoeding van kosten door de zorgverzekeraar of andere wettelijke 

                     voorzieningen. 

 Onder medische kosten worden uitsluitend verstaan honoraria van artsen, kosten van ziekenhuisverpleging, 

verband- en geneesmiddelen, prothesen, noodzakelijke vervoerskosten naar en van een dokter of ziekenhuis en 

de aanschaf van een invalidenwagen of blindengeleidehond.  

 

3.6 Uitkering in geval van brandwonden (uitsluitend 2
e
 of 3

e
 –graads) 

 Indien de verzekerde door een ongeval brandwonden oploopt, zal het hieronder genoemde verzekerd bedrag 

              worden uitgekeerd. Uitkering vindt uitsluitend plaats, indien er sprake is van verbranding van: 

 27% of meer van het lichaamsoppervlak    €  10.000,-- 

 18% of meer, maar minder dan 27% van het lichaamsoppervlak €    7.500,-- 

   9% of meer, maar minder dan 18% van het lichaamsoppervlak €    5.000,-- 

   5% of meer, maar minder dan   9% van het lichaamsoppervlak €    2.500,-- 
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3.7 Uitkering in geval van breuk 

 Indien de verzekerde door een ongeval letsel oploopt, zal bij onderstaand letsel het hieronder genoemde 

verzekerd bedrag worden uitgekeerd: 

de elleboog, pols of andere botten in de arm  €   125,-- 

de enkel, of andere botten in het been  €   250,-- 

 

 

4. Wat is niet verzekerd 

 

4.1 Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKA’ opgenomen uitsluitingen, vindt geen uitkering  plaats 

indien het ongeval dat de verzekerde is overkomen het gevolg is van, of mede is veroorzaakt door: 

a.     een ziekelijke toestand die is veroorzaakt door besmetting met ziekteverwekkers, met uitzondering van  

        hetgeen genoemd in sub 1.6 lid b; 

b.     de gevolgen van een door een verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband  

        bestaat met een onder de polis gedekt ongeval, die deze behandeling noodzakelijk maakte; 

c.     ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), 

        peesschedeontstekening (tendovaginititiscrepitans), zweepslag (coup de fouet), ontsteking rondom een  

        schoudergewricht (periartritis humeroscapularis), tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm  

        (epicondylitis medialis); 

d.     het (mede)plegen van een misdrijf door de verzekerde; 

e.     opzet, grove schuld of met goedvinden van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende; 

f.     een waagstuk waarbij de verzekerde zijn lichaam of leven op roekeloze wijze in gevaar heeft gebracht,  

        tenzij op basis van het beroep van verzekerde het verrichten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk 

        was of plaatsvindt bij rechtmatige zelfverdediging, poging tot redding van mens, dier of zaken tot 

        afwending van een dreigend gevaar; 

g.     overmatig gebruik of misbruik van alcohol door verzekerde. Hiervan is in ieder geval sprake indien bij  

        een verzekerde overkomen ongeval zijn bloedalcoholgehalte en/of zijn ademalcoholgehalte hoger is dan  

        wettelijk toegestaan. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van de verzekerde om mee te werken aan  

        een bloed-, adem- of urinetest; 

h.     gebruik van geneesmiddelen , bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen door de  

        verzekerde, tenzij het gebruik overeenkomt met het voorschrift dat een arts heeft verstrekt en de 

        verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van 

        de verzekerde om mee te werken aan een bloed-, adem- of urinetest; 

i.      zelfdoding of een poging daartoe; 

j.      een klop- of vechtpartij waaraan de verzekerde deelnam, tenzij hij kan aantonen dat dit ongeval het  

        gevolg is van rechtmatige zelfverdediging. Deze uitsluiting geldt niet voor kinderen jonger dan 14 jaar; 

k.     deelname van de verzekerde aan het luchtverkeer anders dan als passagier in een voor passagiersvervoer  

        ingericht luchtvaartuig of anders dan als amateur(zweef)vlieger of –ballonvaarder; 

l.      het verblijf van de verzekerde in militaire dienst en het ongeval hiermee rechtstreeks en uitsluitend 

        verband houdt. Indien de verzekerde of de belanghebbende echter aannemelijk maakt dat het ongeval niet 

        veroorzaakt is door vuurwapens of explosieven of tijdens militaire oefeningen, zullen wij geen beroep 

        doen op deze uitsluiting; 

m.    sportbeoefening waarvoor betaling wordt ontvangen; 

n.     de beoefening van de volgende sporten: boksen, worstelen, ijshockey, rugby, bergsport, bobsleeën, 

        parasailing, hanggliding, parachutespringen, ijszeilen, skispringen, skivliegen, figuurspringen en andere 

        sporten met een soortgelijk, verhoogd ongevallenrisico; 

o.     het ondernemen van bergtochten over gletsjers tenzij onder begeleiding van een erkende gids; 

p.     voorbereidingen van en deelnemingen aan snelheidswedstrijden, rally’s of recordritten, bijvoorbeeld  

        met motorrijtuigen, skelters, te paard, per rijwiel of per motorboot, tenzij het gaat om betrouwbaarheids-, 

        puzzel- en oriëntatieritten waarbij het snelheidsaspect geen rol van betekenis speelt; 

q.     het niet dragen van de voorgeschreven veiligheidsgordels/helm; 

r.     het gebruik – anders dan in verband met een hobby – van houtbewerkingsmachines en cirkelzagen; 

s.     het beroepsmatig werken als onder andere: antennebouwer, brandweer, circusartiest, bediener van 

        hoogbouwwerktuigen, classificeerder, dakdekker, dierentemmer, duiker, gevelreiniger, glazenwasser in  

        hoogbouw, houtbewerker, militair (niet administratief), paardenafrichter, politieagent (niet administratief), 

        personeel werkzaam aan boord van een luchtvaartuig, een vaartuig of op een booreiland, slachter en alle 

        andere werkzaamheden met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico. Deze uitsluiting geldt niet voor de 

        werkzaamheden van predikanten en theologen. 
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4.2 Psychisch letsel 

 a.     Er vindt geen uitkering plaats bij verlies van de geestelijke of kennende vermogens. Deze uitsluiting geldt 

        niet als dit verlies, volgens algemeen aanvaarde neurologische opvattingen, is veroorzaakt door 

        aantoonbaar grove organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel. 

b.     Ook vindt er geen uitkering plaats bij geheel of gedeeltelijk functieverlies of geheel of gedeeltelijke  

        onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, indien en voor zover dit functieverlies of 

        deze onbruikbaarheid het gevolg is van psychische stoornissen. 

 

4.3 Cosmetische afwijkingen 

 Er vindt geen uitkering plaats op grond van cosmetische afwijkingen. 

 

4.4 Detentie 

 Geen recht op uitkering bestaat gedurende de tijd dat verzekerde is gedetineerd. Dit betekent dat het recht op 

uitkering in elk geval vervalt zodra verzekerde is gedetineerd vanwege voorlopige hechtenis, gevangenisstraf 

en/of terbeschikkingstelling (tbs). Deze uitsluiting geldt zowel voor detentie zowel binnen als buiten 

Nederland. 

  

5. Wat te doen na een ongeval 
 

5.1 Melding van een ongeval 

Overlijden 
Ingeval van overlijden van de verzekerde door een ongeval bent u of de begunstigde(n) verplicht ons hiervan 

tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie, bij voorkeur elektronisch, telefonisch of via de fax, in 

kennis te stellen. 

 

5.2 Blijvende invaliditeit  

Ingeval van blijvende invaliditeit van de verzekerde bent u verplicht ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 

binnen 3 maanden, kennis te geven van het ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens blijvende 

invaliditeit zou kunnen ontstaan. 

Indien de aangifte later plaatsvindt, doch voordat 5 jaar na de ongevaldatum is verstreken, behoudt de 

verzekerde recht op uitkering mits hij kan aantonen dat: 

a.     het (functie)verlies of de onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens uitsluitend het 

         gevolg is van een ongeval; 

b.     de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of   

        geestesgesteldheid vergroot zijn; 

c.     de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd; 

d.     de aangifte achterwege is gebleven ten gevolge van buitengewone omstandigheden. 

 

 

6. Verplichtingen na een ongeval 
 

6.1 Verzekerde is verplicht 

De verzekerde is na een ongeval verplicht: 

a.     zich direct onder behandeling van een bevoegde arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel  

        te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen; 

b.     zich desgevraagd op kosten van ons door een door ons aan te wijzen bevoegde arts of andere deskundige 

te laten onderzoeken  en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken; dit onderzoek vindt plaats 

in Nederland, tenzij de verzekerde in het buitenland is opgenomen in een ziekenhuis; 

 c.     zich desgevraagd voor onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of andere 

        medische inrichting; 

d.     alle door ons nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan ons of aan door ons    

        aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen; 

e.     geen feiten of omstandigheden die voor de vaststelling van de mate van invaliditeit van belang zijn, te  

        verzwijgen dan wel onjuist of onvolledig weer te geven; 

f.      ons terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; 

g.     ons tijdig op de hoogte te stellen bij verandering van woon- of verblijfplaats; 

h.     zich te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van ons kunnen worden geschaad. 
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6.2         U en de begunstigde 

U en de begunstigde: 

a.     zijn gehouden de in sub 6.1 lid d, e, f, g en h genoemde verplichtingen na te komen voor zover de  

        verzekerde daaraan niet heeft voldaan of heeft kunnen voldoen en voor zover dit in hun vermogen ligt; 

b.     zijn in geval van overlijden van de verzekerde verplicht ons in staat te stellen de oorzaak van het 

        overlijden vast te stellen. 

 

7. Omvang van de uitkering 

 

7.1 Bij overlijden 

 Het volle verzekerde bedrag voor overlijden wordt uitgekeerd. Indien dit van toepassing is, wordt een reeds 

gedane uitkering voor blijvend invaliditeit hierop in mindering gebracht. Terugvordering van een reeds gedane 

uitkering zal niet plaatsvinden. 

 

7.2 Bij blijvende invaliditeit 

 In geval van blijvend (functie)verlies worden aan de getroffen verzekerde de percentages conform 

onderstaande tabel van het verzekerde bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat de uitkering nooit meer dan 

100% van het verzekerde bedrag zal bedragen. 

 

Volledig (functie)verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van: Uitkeringspercentage 

Hoofd: 

gezichtsvermogen van beide ogen       100 

gezichtsvermogen van één oog           50 

het gehoor van beide oren          75 

het gehoor van één oor          35 

een oorschelp             5 

de neus            10 

de onderkaak           50 

het spraakvermogen          50 

de reuk en/of smaak          20 

Ledematen: 

beide armen of handen        100 

beide benen of voeten        100 

een arm of hand en een been of voet      100 

een arm tot in het schoudergewricht        80 

een arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht    75 

een hand tot in het polsgewricht of een arm tussen pols- en ellebooggewricht    70 

een duim           25 

een wijsvinger           15 

ieder andere vinger          10  

een been tot in het heupgewricht         80 

een been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht     75 

een voet tot in het enkelgewricht of een been tussen enkel- en kniegewricht    70     

 een grote teen           15 

elke andere teen           10 

Inwendig orgaan: 
de milt            10 

een nier            20 

een long            35  

 Overig: 

het verlies van het seksuele vermogen, echter behoudens hetgeen is bepaald in sub 4.2   25 

 

 Bij gedeeltelijk (functie)verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van de in sub 7.2 genoemde lichaamsdelen

 of zintuiglijke vermogens, vastgesteld volgens algemeen aanvaarde medische maatstaven, wordt een  

 gedeelte van de genoemde uitkeringspercentages evenredig aan de mate van dat (functie)verlies  

uitgekeerd. Gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of van beide wordt niet als invaliditeit beschouwd. 
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In geval van blijvend functieverlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens

 als gevolg van een letsel of een combinatie van letsels die niet als zodanig in bovenstaande tabel zijn 

omschreven, is het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag gelijk aan het percentage blijvend  

(functie)verlies, dat is vastgesteld volgens de maatstaven die zijn vastgelegd in de laatste uitgave van de 

Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Dit is een uitgave van de American Medical Associaton 

(A.M.A.). De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse 

specialistenverenigingen. Daarbij blijven het beroep, werkzaamheden en/of hobby’s van de verzekerde  

buiten beschouwing.  

 

8. Vaststelling uitkeringspercentage 

 

8.1 Uitkeringspercentage 

De mate van blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage, het invaliditeits- dan wel 

uitkeringspercentage. 

Het uitkeringspercentage zal door onze medisch adviseur worden vastgesteld zodra de toestand van de 

verzekerde naar verwachting niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar nadat het ongeval 

heeft plaatsgevonden of indien het ongeval niet binnen 90 dagen bij ons is gemeld, nadat het ongeval is 

gemeld. 

 

8.2 Invloed kunst- en hulpmiddelen 

 De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder rekening 

 te houden met na het ongeval uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Indien inwendig kunst- of 

 hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere (functie)verlies wel rekening 

 gehouden. 

 

8.3 Bestaande gezondheidstoestand  

a.     Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door lichamelijke 

        en/of geestelijke afwijkingen van de verzekerde die reeds voor het ongeval bestonden, wordt er niet meer 

        uitgekeerd dan er zou zijn uitgekeerd indien eenzelfde ongeval een persoon zonder een zodanige ziekte of 

        afwijking zou zijn overkomen. 

     

   b.     Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de bedoelde omstandigheden uitsluitend en rechtstreeks 

                      een gevolg zijn van een eerder ongeval dat de verzekerde is overkomen tijdens de geldigheidsduur van 

                      deze verzekering. 

 

 c.     Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door ons geen 

                       uitkering verleend. 

 d.     Als al vóór een ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de 

          uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd. 

 

9. Uitkering 

 

9.1 Overlijden 

  a.     In geval van overlijden van de verzekerde door een ongeval keren wij het in het polisblad vermelde  

                      bedrag bij overlijden uit. 

b.     Indien ten gevolge van hetzelfde ongeval reeds een uitkering wegens blijvende invaliditeit heeft 

        plaatsgevonden, wordt de uitkering wegens overlijden verminderd met de uitkering wegens blijvende 

        invaliditeit. Indien de uitkering wegens blijvende invaliditeit hoger is, vorderen wij het verschil niet terug. 

 

9.2 Blijvende invaliditeit  

 In het geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde door een ongeval keren wij een percentage van het 

 verzekerd bedrag uit. Dit percentage is gelijk aan het invaliditeitspercentage. 

 

9.3 Uitbetaling 

 De uitkering vindt aan u plaats. Indien u bent overleden, vindt de uitkering plaats aan de begunstigde. 
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9.4 Rentevergoeding 

 Als 12 maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is 

 vastgesteld, vergoeden wij over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 13
e
 maand na het ongeval. 

 De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. 

 

9.5 Hoogte percentage 

 Wij zullen de hoogte van de uitkering zo spoedig mogelijk aan u of de begunstigde meedelen. 

 

9.6 Geen uitkering 

a.     Geen recht op uitkering bestaat indien u, de verzekerde of de begunstigde een of meer van de in sub 6.1 en 

        sub 6.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft geschaad. 

b.     Elk recht op uitkering vervalt indien u, de verzekerde of de begunstigde ten aanzien van een ongeval 

        opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 

 

10. Einde van de verzekering 
 
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: 

 

10.1 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 

 

10.2 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. 

 

10.3 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. 

   


