VOORWAARDENÿ
CollectieveÿOngevallenverzekeringÿ
(VOC 2013-02)

Dezeÿovereenkomstÿvoldoetÿaanÿhetÿvereisteÿvanÿonzekerheidÿalsÿbedoeldÿinÿartikelÿ7:925ÿBW,ÿindienÿ
enÿvoorÿzoverÿdeÿschadeÿopÿvergoedingÿwaarvanÿaanspraakÿwordtÿgemaakt,ÿhetÿgevolgÿisÿvanÿeenÿ
gebeurtenisÿwaarvanÿvoorÿpartijenÿtenÿtijdeÿvanÿhetÿsluitenÿvanÿdeÿverzekeringÿonzekerÿwasÿdatÿdaaruitÿ
voorÿverzekerdeÿschadeÿwasÿontstaanÿdanÿwelÿnaarÿdeÿnormaleÿloopÿvanÿomstandighedenÿnogÿzouÿ
ontstaan.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1ÿArbeidsongeschiktheid
Hetÿblijvendÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿnietÿkunnenÿverrichten vanÿarbeidÿalsÿgevolgÿvanÿhetÿdoorÿeenÿ
ongevalÿveroorzaakte lichamelijkÿletsel.ÿOnder hetÿverrichtenÿvanÿarbeidÿwordtÿverstaanÿdeÿvoorÿdeÿ
krachtenÿenÿde bekwaamhedenÿvanÿeenÿverzekerdeÿberekendeÿwerkzaamheden, dieÿhemÿmetÿhetÿ
oogÿopÿzijnÿopleidingÿenÿvroegere beroepÿinÿbillijkheidÿzijnÿopÿteÿdragen,ÿterÿplaatseÿwaarÿhij arbeidÿ
verrichtÿofÿlaatstelijkÿheeftÿverrichtÿofÿopÿeenÿnaburige soortgelijkeÿplaats,ÿongeachtÿofÿzodanigeÿ
arbeidÿook werkelijkÿbeschikbaarÿis. Arbeidsongeschiktheidÿvanÿminderÿdanÿ15%ÿwordtÿechter nietÿ
alsÿarbeidsongeschiktheidÿvoorÿdezeÿverzekeringÿaangemerkt
1.2ÿFunctioneleÿinvaliditeit
Geheelÿofÿgedeeltelijkÿblijvendÿverliesÿofÿfunctieverliesÿvan enigÿdeel,ÿvermogenÿofÿorgaanÿvanÿhetÿ
lichaamÿvanÿeen verzekerde,ÿalsÿgevolgÿvanÿhetÿdoorÿeenÿongevalÿveroorzaakte lichamelijkÿletsel.
1.3 Gebeurtenis
Eenÿvoorvalÿ- zoalsÿeenÿschade ofÿeenÿongeval - datÿvoorÿeenÿverzekerdeÿeenÿaanleidingÿkanÿ
vormen eenÿberoepÿopÿdeÿverzekeringÿteÿdoen;ÿdaarbijÿwordt eenÿreeksÿmetÿelkaarÿsamenhangendeÿ
voorvallenÿalsÿéén gebeurtenisÿbeschouwd.
1.4ÿGeldigheidsduur
Deÿperiodeÿvanafÿdeÿingangsdatumÿtotÿhetÿeindeÿvanÿdeÿverzekering.
1.5ÿJaarinkomen
Hetÿjaarloonÿ(fiscaalÿloon),ÿdatÿoverÿeenÿperiodeÿvanÿtwaalf maandenÿonmiddellijkÿaanÿhetÿongevalÿ
voorafgaandeÿaan deÿverzekerdeÿwerdÿuitgekeerd.ÿVergoedingenÿe.d.ÿwelke nietÿdoorÿdeÿwerkgeverÿ
aanÿdeÿfiscusÿwerdenÿresp.ÿworden opgegeven,ÿkomenÿvoorÿdeÿberekeningÿvanÿdeÿpremieÿen deÿ
uitkeringÿnietÿinÿaanmerking.ÿHetÿmaximaalÿverzekerde jaarloonÿbedraagtÿperÿpersoonÿ
ÿ100.000,-.ÿIndienÿin deÿbedoeldeÿperiodeÿvanÿtwaalfÿmaandenÿgeenÿvolledig dienstverbandÿheeftÿ
bestaan,ÿzalÿhetÿjaarloonÿopÿproÿrata basisÿwordenÿherleidÿalsofÿhetÿdienstverbandÿgedurende
bedoeldeÿperiodeÿwelÿhadÿbestaan.
1.6ÿOngeval
1.6.1 Hetÿgevolgÿvanÿeenÿgeweldÿdatÿplotselingÿenÿonverwacht vanÿbuitenÿafÿopÿhetÿlichaamÿinwerktÿ
enÿdatÿrechtstreeks lichamelijkÿletselÿveroorzaakt.ÿDeÿaardÿenÿdeÿplaatsÿvan hetÿletselÿmoetenÿwelÿ
geneeskundigÿzijnÿvastÿteÿstellen. Hetÿgeweldÿmoetÿtijdensÿdeÿgeldigheidsduurÿvanÿdeÿverzekering
plaatsvinden.
1.6.2ÿAlsÿongevalÿinÿdeÿzinÿvanÿdezeÿvoorwaardenÿworden medeÿverstaanÿdeÿvolgende,ÿinÿ
betrekkelijkÿkorteÿtijdÿontstane, letsels:
a. acuteÿvergiftiging,ÿtenzijÿditÿisÿveroorzaaktÿdoorÿhet gebruikÿvanÿgeneesmiddelen,ÿbedwelmende,ÿ
verdovende, opwekkendeÿmiddelenÿofÿgenotmiddelen, andersÿdanÿopÿmedischÿvoorschriftÿtenzijÿhetÿ
gebruik overeenkomtÿmetÿhetÿvoorschriftÿdatÿeenÿartsÿheeft verstrektÿenÿverzekerdeÿzichÿaanÿdeÿ
gebruiksaanwijzing heeftÿgehouden;
b.ÿbesmettingÿdoorÿziektekiemenÿofÿeenÿallergische reactie,ÿmitsÿdezeÿbesmettingÿofÿreactieÿeenÿ
rechtstreeks gevolgÿisÿvanÿeenÿonvrijwilligeÿvalÿinÿhetÿwater ofÿeenÿandereÿstof,ÿofÿhetÿzichÿdaarinÿ
begevenÿinÿverband metÿhetÿreddenÿvanÿmensÿofÿdier;
c.ÿhetÿongewildÿenÿplotselingÿbinnenkrijgenÿvanÿstoffen ofÿvoorwerpenÿinÿhetÿspijsverteringskanaal,ÿ
deÿluchtwegen ofÿdeÿogenÿwaardoorÿinwendigÿletselÿontstaat. Ditÿgeldtÿnietÿinÿgevalÿvanÿhetÿ
binnendringenÿvanÿziekteverwekkers;
d.ÿverstuiking,ÿontwrichtingÿenÿscheuringÿvanÿspier- en bandweefsel,ÿmitsÿdezeÿletselsÿplotselingÿzijnÿ
ontstaan enÿhunÿaardÿenÿplaatsÿgeneeskundigÿzijnÿvastÿte stellen;
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e.ÿverstikking,ÿverdrinking,ÿbevriezing,ÿzonnesteek,ÿhitteberoerte;
f.ÿwondinfectie,ÿbloedvergiftigingÿdoorÿhetÿbinnendringen vanÿziektekiemenÿontstaanÿdoorÿeenÿ
gedekt ongeval;
g.ÿcomplicatiesÿofÿverergeringÿvanÿhetÿongevalletselÿals rechtstreeksÿgevolgÿvanÿeerstehulpverleningÿ
ofÿvan geneeskundigeÿbehandeling;
h.ÿzonnebrand,ÿuitputting,ÿverhongeringÿenÿverdorsting alsÿgevolgÿvanÿhetÿonvrijwilligÿgeïsoleerdÿ
rakenÿzoals doorÿschipbreuk,ÿnoodlanding,ÿinstorting,ÿnatuurramp, watersnood,ÿinsneeuwing,ÿ
invriezing,ÿaardbevingÿalsmede hetÿdichtvallenÿvanÿeenÿkluisdeur.
1.7ÿTerrorisme/preventieveÿmaatregelen
Onderÿterrorismeÿwordtÿverstaan:
- gewelddadigeÿhandelingenÿen/ofÿgedragingenÿbegaanÿinÿdeÿvorm vanÿeenÿaanslagÿofÿeenÿreeksÿvanÿ
inÿtijdÿenÿoogmerkÿmetÿelkaarÿsamenhangendeÿaanslagen,ÿalsmede
- hetÿ(doen)ÿverspreidenÿvanÿziektekiemenÿen/ofÿstoffenÿalsÿgevolgÿwaarvanÿletselÿen/ofÿaantastingÿvanÿ
deÿgezondheid,ÿalÿdanÿnietÿdeÿdoodÿtengevolgeÿhebbend,ÿbijÿmensenÿofÿdierenÿen/ofÿschadeÿaanÿ
zakenÿontstaat,ÿdanÿwelÿanderszinsÿeconomischeÿbelangenÿwordenÿaangetast,ÿwaarbijÿaannemelijkÿisÿ
datÿdezeÿaanslagÿofÿreeks,ÿrespectievelijkÿhetÿverspreidenÿvanÿziektekiemenÿen/ofÿstoffenÿ- alÿdanÿnietÿ
inÿenigÿorganisatorischÿverbandÿ- is beraamdÿen/ofÿuitgevoerdÿmetÿhetÿoogmerkÿomÿbepaaldeÿpolitiekeÿ
en/ofÿreligieuzeÿdoelenÿteÿverwezenlijken.ÿ
Onderÿpreventieveÿmaatregelenÿwordtÿhierbijÿverstaan:ÿvanÿoverheidswegeÿen/ofÿdoorÿverzekerde(n)ÿ
en/ofÿderde(n)ÿgetroffenÿmaatregelenÿom hetÿonmiddellijkÿdreigendÿgevaarÿvanÿterrorismeÿafÿteÿwendenÿ
ofÿ- indienÿditÿgevaarÿzichÿheeftÿverwezenlijktÿ deÿgevolgenÿdaarvanÿteÿbeperken.
1.8 Verzekeraar
AchmeaÿSchadeverzekeringÿN.V.ÿhandelendÿonderÿdeÿnaamÿAvéroÿAchmeaÿalsmedeÿindienÿvanÿ
toepassingÿandereÿrisicodragers,ÿdanÿwelÿdeÿgevolmachtigdeÿdieÿnamensÿÿdeÿ
verzekeringsmaatschappijÿheeftÿondertekend.
1.9 Verzekerde
Elkeÿwerknemer,ÿdieÿinÿdienstÿisÿvanÿdeÿverzekeringnemerÿenÿtenÿtijdeÿvanÿhet ongevalÿvoorkomtÿopÿ
deÿloonlijst.
1.10 Verzekeringnemer
Deÿnatuurlijkeÿofÿrechtspersoonÿdieÿdeÿverzekeringÿisÿaangegaan.ÿ
1.11 Verzekeringsadviseur
Deÿbemiddelaarÿwiensÿwerkzaamhedenÿgerichtÿzijnÿopÿhetÿtotÿstandÿbrengenÿvanÿ
verzekeringsovereenkomstenÿtussenÿzijnÿrelatieÿenerzijdsÿenÿeenÿverzekeraarÿanderzijdsÿalsmedeÿalleÿ
verdereÿdienstenÿdieÿhijÿinÿverbandÿmetÿhetÿtotÿstandÿgekomenÿvanÿverzekeringenÿvervolgensÿmoetÿ
verrichten.
1.12 Verzekeringsjaar
Eenÿperiodeÿvanÿtwaalfÿmaandenÿvanafÿdeÿhoofdpremievervaldatumÿenÿelkeÿaansluitendeÿperiodeÿ
vanÿgelijkeÿduur.ÿAlsÿdeÿperiodeÿvanafÿdeÿingangsdatumÿvanÿdeÿverzekeringÿtotÿdeÿ
hoofdpremievervaldatumÿofÿvanafÿdeÿhoofdpremievervaldatumÿtotÿdeÿbeëindigingsdatumÿkorterÿisÿ
danÿtwaalfÿmaanden,ÿwordtÿeenÿdergelijkeÿperiodeÿookÿalsÿeenÿverzekeringsjaarÿbeschouwd.ÿBijÿeenÿ
geldigheidsduurÿkorterÿdanÿtwaalfÿmaandenÿisÿhetÿverzekeringsjaarÿgelijkÿaanÿdeÿgeldigheidsduur.

Artikel 2ÿOmschrijvingÿvanÿdeÿdekking
2.1ÿVerzekerdÿrisico
In hetÿgevalÿvanÿeenÿgedektÿongevalÿverleentÿdeÿverzekeraar eenÿuitkering overeenkomstigÿdeÿopÿ
hetÿpolisbladÿvermeldeÿdekking.
2.2ÿBegrenzingÿinÿtijd
Alleenÿongevallenÿdieÿzichÿvoordoenÿtijdensÿdeÿopÿhet polisbladÿvermeldeÿdekkingsperiodeÿkomenÿ
voorÿeenÿuitkering in aanmerking.
2.3ÿMaximaleÿuitkeringen
2.3.1 Maximaleÿuitkeringÿperÿpersoon
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Terÿzakeÿvanÿéénÿofÿmeerÿongevallen,ÿtijdensÿdeÿduurÿvan dezeÿverzekeringÿaanÿeenÿverzekerdeÿ
overkomen,ÿzalÿde som vanÿalleÿuitkeringenÿhetÿopÿhetÿpolisbladÿvoorÿblijvende invaliditeitÿ
verzekerdeÿbedragÿnietÿteÿbovenÿgaan.
2.3.2 Maximaleÿuitkeringÿperÿgebeurtenis
Indienÿbijÿdezelfdeÿgebeurtenisÿmeerÿverzekerdenÿdoorÿeen ongevalÿzijnÿgetroffen,ÿgeldtÿvoorÿalleÿ
getroffenenÿtezamen alsÿmaximum verzekerdÿbedragÿÿ3.000.000,-.ÿInÿdatÿgeval wordenÿdeÿ
verzekerdeÿbedragenÿperÿpersoonÿzo nodigÿnaar evenredigheidÿverminderd.
2.4ÿBegunstiging
Deÿbegunstigdenÿinÿdeÿzinÿvanÿdeÿpolisÿzijn:
2.4.1 voorÿeenÿuitkeringÿkrachtensÿdeÿdekkingÿvoorÿoverlijden:
2.4.1.1 deÿechtgeno(o)t(e)ÿvanÿdeÿverzekerde,ÿdeÿgeregistreerde partnerÿofÿdegeneÿmetÿwieÿdeÿ
verzekerdeÿduurzaam samenleeft;
2.4.1.2 bijÿontbreken vanÿdeÿinÿ2.4.1.1ÿbedoeldeÿbegunstigdeÿde wettelijkeÿerfgenamenÿvanÿdeÿ
verzekerdeÿmetÿuitzondering vanÿdeÿStaatÿderÿNederlanden;
2.4.2 voorÿeenÿuitkeringÿkrachtensÿblijvendeÿinvaliditeitÿdeÿverzekerde zelf.

Artikel 3ÿVerzekeringsgebied
Deÿverzekeringÿisÿgeldigÿin deÿgeheleÿwereld.

Artikelÿ4ÿDekkingÿoverlijden
In gevalÿvanÿoverlijdenÿbinnenÿdrieÿjaarÿnaÿeenÿongeval alsÿgevolgÿvanÿlichamelijkÿletselÿbijÿdatÿ
ongevalÿontstaan, keertÿdeÿverzekeraarÿhetÿvolgensÿhetÿpolisbladÿvoorÿdezeÿdekkingÿverzekerd
bedragÿofÿverzekerdeÿjaarinkomenÿvanÿdeÿbetrokken verzekerdeÿuit.ÿOpÿdezeÿuitkeringÿwordtÿinÿ
mindering gebrachtÿdeÿbedragenÿdieÿterÿzake vanÿhetzelfdeÿongeval zijnÿuitgekeerdÿwegensÿ
blijvendeÿinvaliditeit.ÿIndienÿdeÿuitkering wegensÿblijvendeÿinvaliditeitÿhogerÿisÿdanÿhetÿvoor overlijdenÿ
verzekerdeÿbedragÿvindtÿgeenÿterugvordering plaats.

Artikelÿ5 Dekkingÿblijvendeÿinvaliditeit
5.1ÿGrondslagÿuitkering
In gevalÿvanÿblijvendeÿinvaliditeitÿkeertÿdeÿverzekeraar maximaalÿhet voorÿdeÿverzekerdeÿvanÿ
toepassingÿzijndeÿverzekerd bedragÿofÿverzekerdÿjaarinkomenÿuitÿovereenkomstigÿde opÿhetÿ
polisbladÿvermeldeÿgrondslagÿvanÿdeÿuitkering. Indienÿfunctioneleÿinvaliditeitÿisÿvermeldÿwordtÿdeÿ
uitkering gebaseerdÿopÿdeÿbepalingenÿinÿ5.3.ÿBijÿvermeldingÿvanÿarbeidsongeschiktheidÿwordtÿdeÿ
uitkeringÿvastgesteld overeenkomstigÿdeÿbepalingenÿinÿ5.11.
5.2ÿKeuzeÿvanÿuitkering
Indienÿfunctioneleÿinvaliditeitÿofÿarbeidsongeschiktheid alsÿgrondslagÿuitkeringÿopÿhetÿpolisbladÿisÿ
vermeldÿheeft verzekerdeÿhetÿrechtÿbijÿeenÿhemÿoverkomenÿongevalÿte bepalenÿopÿwelkeÿgrondslagÿ
deÿuitkeringÿgebaseerdÿmoet zijn.
5.3ÿFunctioneleÿinvaliditeit
In gevalÿvanÿblijvendeÿinvaliditeitÿvanÿdeÿverzekerdeÿalsÿrechtstreeksÿgevolgÿvanÿeenÿongeval,ÿwordtÿ
eenÿuitkeringÿverstrektÿdieÿovereenkomtÿmetÿdeÿmateÿvanÿinvaliditeit.ÿDeÿmateÿvanÿblijvendeÿinvaliditeitÿ
wordtÿuitsluitendÿvastgesteldÿdoorÿmiddelÿvanÿmedischÿonderzoekÿdatÿinÿNederlandÿisÿuitgevoerd.ÿVoorÿ
deÿbepalingÿvanÿdeÿmateÿwaarinÿdeÿverzekerdeÿblijvendÿinvalideÿis,ÿwordtÿdeÿGliedertaxeÿgehanteerd.ÿ
Alsÿdeÿmateÿvanÿblijvendeÿinvaliditeitÿnietÿisÿvastÿteÿstellenÿconform deÿGliedertaxeÿdanÿwordenÿ
maatstavenÿdieÿvastgelegdÿzijnÿinÿdeÿlaatsteÿuitgaveÿvanÿdeÿGuidesÿtoÿtheÿEvaluationÿofÿPermanentÿ
Impairmentÿgehanteerd.ÿDitÿisÿeenÿuitgaveÿvanÿdeÿAmericanÿMedicalÿAssociationÿ(A.M.A.).ÿDeÿ
richtlijnenÿdieÿdaarinÿstaan,ÿwordenÿaangevuldÿmetÿrichtlijnenÿvanÿdeÿNederlandseÿ
specialistenverenigingen.
Gliedertaxe
Bijÿvolledigÿ(functie-)verliesÿvanÿUitkeringspercentage
Hoofd:
Beideÿogenÿ
100
Eenÿoogÿ
50
Hetÿgeheleÿgehoorvermogen
60
Hetÿgehoorvermogenÿvanÿeenÿoor
25
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Eenÿoorschelpÿ
Hetÿspraakvermogenÿ
Deÿreukÿofÿsmaak
Deÿneus
Eenÿnatuurlijkÿblijvendÿgebitselement

5
50
10
10
1

Inwendigÿorgaan:
Deÿmiltÿ
Eenÿnierÿ
Eenÿlongÿ

10
20
30

Ledematen:
Beideÿarmen
Beideÿhanden
Beideÿbenen
Beideÿvoeten
Eenÿarmÿofÿhandÿenÿeenÿbeenÿofÿvoet
Arm inÿhetÿschoudergewrichtÿ
Arm inÿhetÿellebooggewrichtÿ
Handÿinÿpolsgewricht
Eenÿduimÿ
Eenÿwijsvingerÿ
Eenÿmiddelvinger
Eenÿvanÿdeÿoverigeÿvinger
Eenÿbeenÿofÿvoetÿ
Eenÿgroteÿteenÿ
Eenÿvanÿdeÿandereÿtenen

100
100
100
85
100
80
75
70
25
15
12
10
70
10
5

5.4ÿGedeeltelijkÿ(functie)verlies
Wanneerÿsprakeÿisÿvanÿeenÿgedeeltelijkÿverliesÿofÿgedeeltelijk onbruikbaarheidÿvanÿéénÿofÿmeerÿvanÿdeÿ
inÿdeÿhierboven vermeldeÿGliedertaxeÿgenoemdeÿlichaamsdelenÿof organen,ÿwordtÿhetÿ
uitkeringspercentageÿnaarÿevenredigheid metÿdeÿhiervoorÿvermeldeÿpercentagesÿvastgesteld.
5.5ÿMeerdereÿlichaamsdelen
Bijÿverliesÿofÿblijvendeÿonbruikbaarheidÿvanÿmeerdereÿlichaamsdelenÿofÿorganenÿwordenÿdeÿ
percentagesÿopgeteldÿtotÿeenÿmaximumÿvanÿ100%.
5.6ÿBeroepÿverzekerde
Bijÿhetÿvaststellenÿvanÿdeÿmateÿvanÿinvaliditeitÿwordtÿgéén rekeningÿgehoudenÿmetÿhetÿberoepÿvanÿ
eenÿverzekerde.
5.7ÿBestaandeÿfunctioneleÿinvaliditeit
Indienÿeenÿreedsÿbestaandeÿvormÿvanÿfunctioneleÿinvaliditeit doorÿeenÿongevalÿwordtÿverergerd,ÿzalÿ
deÿvastgestelde mateÿvanÿfunctioneleÿinvaliditeitÿnaÿhetÿongevalÿworden verminderdÿmetÿdeÿreedsÿ
voorÿhetÿongevalÿbestaande mateÿvanÿfunctioneleÿinvaliditeit.
5.8ÿPsychischeÿreactieÿopÿeenÿongeval
Bijÿhetÿvaststellenÿvanÿdeÿmateÿvanÿdeÿfunctioneleÿinvaliditeit wordtÿgeenÿrekeningÿgehoudenÿmetÿ
psychische aandoeningen,ÿvanÿwelkeÿaardÿook,ÿtenzijÿdezeÿmedisch aantoonbaarÿhetÿrechtstreeksÿ
gevolgÿzijnÿvanÿbijÿhetÿongeval ontstaanÿhersenletsel.
5.9ÿEerderÿoverlijdenÿtengevolgeÿvanÿeenÿongeval
Mochtÿverzekerdeÿvoorÿhetÿvaststellenÿvanÿdeÿfunctionele invaliditeitÿalsÿgevolgÿvanÿhetÿongevalÿzijnÿ
overleden,ÿdan is geenÿuitkeringÿverschuldigdÿvoorÿfunctioneleÿinvaliditeit.
5.10ÿLandÿvanÿkeuring
Hetÿvaststellenÿvanÿdeÿmateÿvanÿfunctioneleÿinvaliditeit vindtÿinÿNederlandÿplaats,ÿookÿalÿisÿeenÿ
verzekerdeÿnaÿhet ongevalÿnaarÿhetÿbuitenlandÿvertrokken,ÿofÿtenÿtijdeÿvan hetÿongevalÿalÿinÿhetÿ
buitenlandÿverbleef.ÿEenÿverzekerde dientÿinÿdatÿgevalÿopÿeigenÿkostenÿnaarÿNederlandÿ(terug)
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te komenÿterÿvaststellingÿvanÿdeÿdefinitieveÿmateÿvanÿinvaliditeit. Voldoetÿeenÿverzekerdeÿhieraanÿ
niet,ÿdanÿvervalt daarmeeÿzijnÿrechtÿopÿuitkering,ÿtenzijÿandersÿisÿovereengekomen.
5.11ÿArbeidsongeschiktheid
5.11.1 Vaststellingÿvanÿarbeidsongeschiktheid
5.11.1.1 Deÿaanwezigheidÿenÿdeÿmateÿvanÿarbeidsongeschiktheid bijÿeenÿverzekerdeÿwordtÿdoorÿonsÿ
vastgesteldÿinÿoverleg metÿenÿeventueelÿnaÿonderzoekÿdoorÿéénÿofÿmeerdereÿdoor onsÿaanÿteÿwijzenÿ
deskundige(n).
5.11.1.2ÿBijÿdeÿbeoordelingÿvanÿdeÿmateÿvanÿarbeidsongeschiktheid wordtÿdeÿdoorÿdezeÿ
arbeidsongeschiktheidÿveroorzaakte verminderdeÿgelegenheidÿtotÿhetÿverkrijgenÿvanÿarbeidÿbuiten
beschouwingÿgelaten.
5.11.1.3 Welÿwordtÿvoorÿdeÿbepalingÿvanÿdeÿmateÿvanÿarbeidsongeschiktheid eenÿvergelijkingÿ
gemaaktÿtussenÿwatÿde verzekerdeÿmetÿzijnÿarbeidÿnormaliterÿaanÿinkomstenÿkon verwervenÿenÿwatÿ
hij alsÿgevolgÿvanÿzijnÿarbeidongeschiktheid nogÿaanÿinkomstenÿzouÿkunnenÿverwerven.
5.11.2 Berekeningÿvanÿdeÿuitkering
Deÿuitkeringÿbedraagtÿbijÿeenÿarbeidsongeschiktheidspercentage van:
15ÿtotÿ25%:ÿ
12,5%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
25ÿtotÿ35%:ÿ
25ÿ%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
35ÿtotÿ45%:ÿ
37,5%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
45ÿtotÿ55%:ÿ
50ÿ%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
55ÿtotÿ65%:ÿ
62,5%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
65ÿtotÿ80%:ÿ
80ÿ%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag;
80%ÿofÿmeer:ÿ
100ÿ%ÿvanÿhetÿverzekerdÿbedrag.
5.11.3 Bestaandeÿarbeidsongeschiktheid
Indienÿeenÿvoorÿeenÿongevalÿalÿbestaandeÿarbeidsongeschiktheid, waarvoorÿalÿeenÿuitkeringÿopÿ
grondÿvan dezeÿverzekeringÿis toegekend,ÿdoorÿditÿongeval wordtÿvergroot,ÿdanÿwordtÿvoorÿhetÿ
vaststellenÿvanÿde aanspraakÿopÿgrondÿvanÿdezeÿverzekeringÿuitgegaanÿvan deÿmateÿwaarinÿdeÿ
bestaandeÿarbeidsongeschiktheidÿis toegenomen.ÿEenÿverhogingÿvanÿhetÿverzekerdeÿbedragÿna hetÿ
eerdereÿongevalÿwordtÿinÿditÿverbandÿgezienÿalsÿeen nieuweÿverzekering.
5.11.4 Revalidatieÿenÿherscholing
Alsÿerÿopÿgrondÿvanÿeenÿandereÿverzekering,ÿvoorzieningÿof regelingÿgeenÿaanspraakÿbestaatÿopÿ
vergoedingÿvanÿkosten vanÿgeneeskundigeÿbehandelingÿenÿvoorzieningenÿter voorkomingÿenÿterÿ
verminderingÿvan arbeidsongeschiktheid doorÿmiddelÿvanÿrevalidatieÿen/ofÿherscholing,ÿwaaronder
begrepenÿdeÿkostenÿvanÿaanschafÿvanÿprothesen enÿandereÿhulpmiddelen,ÿkanÿdeÿverzekeraar eenÿ
doorÿonsÿvastÿte stellenÿbijdrageÿinÿdezeÿkostenÿleveren.
5.12ÿBeslissingÿenÿuitkering
5.12.1 Beslissing
Alsÿeenÿverzekerdeÿaanspraakÿopÿeenÿuitkeringÿwegens blijvendeÿinvaliditeitÿmaakt,ÿzalÿdeÿ
verzekeraar voorÿhetÿvaststellen vanÿhetÿrechtÿopÿuitkeringÿeenÿbeslissingÿnemenÿnadat metÿ
betrekkingÿtotÿdeÿaanwezigheidÿen/ofÿdeÿmateÿvan blijvendeÿinvaliditeitÿeenÿpraktischÿblijvendeÿ
toestandÿis ingetreden,ÿechterÿuiterlijkÿtweeÿjaarÿnaÿdeÿdatumÿvanÿhet ongeval.
5.12.2 Uitstelÿbeslissing
Alsÿdeÿverzekeraarÿvanÿoordeelÿis,ÿdatÿnogÿgeenÿzekerheidÿbestaat overÿdeÿaanwezigheidÿen/ofÿ
mateÿvanÿblijvendeÿinvaliditeit, danÿkanÿdeÿverzekeraarÿde beslissingÿtotÿeenÿlaterÿtijdstipÿuitstellen,
echterÿuiterlijkÿtotÿdeÿdagÿwaaropÿdrieÿjaarÿnaÿhet ongevalÿzijnÿverstreken.
5.12.3 Wettelijkeÿrente
Indienÿbinnenÿéénÿjaarÿnaÿdeÿongevalsdatumÿnogÿgeen blijvende invaliditeitÿisÿvastgesteld,ÿvergoedtÿ
deÿverzekeraar deÿwettelijke renteÿoverÿdeÿuitkeringÿverminderdÿmetÿeventuele voorschotuitkeringen.ÿ
e
Dezeÿwordtÿberekendÿvanafÿdeÿ366 dagÿnaÿdeÿongevalsdatum.
5.12.4 Eerderÿoverlijden
Isÿeenÿverzekerdeÿvóórÿdeÿvaststellingÿvanÿdeÿblijvende invaliditeitÿoverledenÿandersÿdanÿdoorÿhetÿ
ongeval,ÿblijft hetÿrechtÿopÿuitkeringÿbestaan.ÿDeÿhoogteÿvanÿdeÿuitkering wordtÿdanÿbepaaldÿdoorÿdeÿ
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opÿgrondÿvanÿdeÿbeschikbare gegevensÿverwachteÿdefinitieveÿmateÿvanÿblijvendeÿinvaliditeit alsÿdeÿ
verzekerdeÿnietÿzouÿzijnÿoverleden.
5.12.5 Wijzigingÿvanÿblijvendeÿinvaliditeit
Alsÿdeÿverzekeraarÿblijvendeÿinvaliditeitÿheeft vastgesteldÿenÿdaarvoor eenÿgedeelteÿvanÿhetÿ
verzekerdeÿbedragÿheeftÿuitgekeerd,ÿheeftÿdeÿverzekerdeÿbijÿlaterÿoptredendeÿwijziging vanÿdeÿmateÿ
vanÿblijvendeÿinvaliditeitÿgeen aanspraakÿmeerÿopÿuitkeringÿvanÿhetÿverzekerdeÿbedrag.

Artikelÿ6 Uitsluitingen enÿbeperkingen
6.1 Deÿverzekeraarÿis nietÿtotÿuitkeringÿverplichtÿvoorÿongevallenÿdie ontstaanÿofÿbevorderdÿzijnÿofÿ
waarvanÿdeÿgevolgen verergerdÿzijnÿdoor:
6.1.1 overmatigÿgebruikÿvanÿalcoholÿdoorÿdeÿverzekerde, ofÿdoorÿgebruikÿdoorÿdeÿverzekerdeÿvan
bedwelmende,ÿverdovende,ÿopwekkendeÿofÿsoortgelijke middelen,ÿwaaronderÿsoft- enÿharddrugs
zijnÿbegrepen,ÿtenzijÿhetÿgebruikÿovereenkomtÿmet hetÿvoorschriftÿdatÿeenÿartsÿheeftÿverstrektÿen
verzekerdeÿzichÿaanÿdeÿgebruiksaanwijzingÿheeft gehouden.ÿHiermeeÿwordtÿgelijkgesteldÿhetÿ
weigeren vanÿdeÿverzekerdeÿomÿmeeÿteÿwerkenÿaanÿeen bloed-,ÿadem- ofÿurinetest;
6.1.2 gebruikÿvanÿalcoholÿdoorÿdeÿverzekerde,ÿofÿdoor gebruikÿdoorÿdeÿverzekerdeÿvanÿ
bedwelmende, verdovende,ÿopwekkendeÿofÿsoortgelijkeÿmiddelen, waaronderÿsoft- enÿharddrugsÿ
zijnÿbegrepen waarbijÿverzekerdeÿalsÿbestuurderÿbetrokkenÿis.
Dezeÿuitsluitingÿgeldtÿalsÿverzekerdeÿdusdanig onderÿinvloedÿisÿdatÿhijÿnietÿinÿstaatÿkonÿworden
geachtÿhetÿvoer- ofÿvaartuigÿnaarÿbehorenÿte besturen,ÿdanÿwelÿdatÿditÿhemÿdoorÿdeÿwetÿof overheidÿ
isÿofÿzouÿzijnÿverboden.ÿAlsÿdeÿbestuurder eenÿademtest,ÿurinetestÿofÿbloedproefÿweigert, staat datÿ
gelijkÿaanÿhetÿbepaaldeÿinÿdeÿvorigeÿzin;
6.1.3 eenÿgepleegdÿmisdrijfÿdoorÿverzekerdeÿofÿeen pogingÿdaartoe.
Verderÿbestaatÿgeenÿrechtÿopÿuitkeringÿvoorÿongevallen:
6.1.4 ontstaanÿbijÿhetÿdoorÿdeÿverzekerdeÿbeoefenenÿvanÿeenÿsportÿwaarvoorÿenigeÿbetalingÿwordtÿ
ontvangen;
6.1.5 metÿalsÿuitsluitendÿgevolgÿspit,ÿhernia,ÿpeesschedeontstekingÿofÿzweepslag;
6.1.6 metÿalsÿgevolgÿeenÿallergischeÿreactie,ÿinfectieÿofÿbesmetting doorÿziektekiemenÿandersÿdanÿinÿ
deÿbegripsomschrijvingenÿonderÿ1.6.2.b bedoeld;
6.1.7 bijÿhetÿtrainenÿvoor,ÿhetÿoefenenÿvoorÿofÿhetÿdeelnemen aanÿwedstrijdenÿofÿrally´sÿmetÿ
motorrijtuigenÿofÿmotorvaartuigen, waarbijÿdeÿsnelheidÿeenÿoverwegendeÿfactor uitmaakt.
6.1.8ÿontstaan,ÿtoegenomenÿofÿverergerdÿdoorÿopzetÿofÿroekeloosheid vanÿeenÿverzekerdeÿofÿvanÿ
iemandÿandersÿdie belangÿheeftÿbijÿdeÿuitkering.
6.1.9ÿHandels- en/ofÿeconomischeÿsancties
1. ÿ Deÿmaatschappijÿverleentÿgeenÿuitkeringÿvoorÿschadeÿaanÿen/ofÿverliesÿvanÿzakenÿwaarinÿopÿgrondÿ
vanÿnationaleÿofÿinternationaleÿregelgevingÿniet magÿwordenÿgehandeld.ÿ
2. ÿVanÿdeÿverzekeringÿzijnÿuitgeslotenÿdeÿ(financiële)ÿbelangenÿvanÿpersonen,ÿondernemingen,ÿ
overhedenÿenÿandereÿentiteitenÿvoorÿwieÿgeldtÿdatÿhetÿverzekeraarsÿopÿgrondÿvanÿnationaleÿofÿ
internationaleÿregelgevingÿnietÿisÿtoegestaanÿdieÿbelangenÿteÿverzekeren.
6.2 Atoomkernreacties
Vanÿdeÿverzekeringÿisÿuitgeslotenÿschadeÿveroorzaaktÿdoor,ÿopgetredenÿbijÿofÿvoortgevloeidÿuitÿ
atoomkernreacties,ÿonverschilligÿhoeÿdezeÿzijnÿontstaan.ÿDezeÿuitsluitingÿgeldtÿnietÿvoorÿ
gebeurtenissenÿveroorzaaktÿdoorÿradioactieveÿnucliden,ÿdieÿzichÿinÿovereenstemmingÿmetÿhunÿ
bestemmingÿbuitenÿeenÿkerninstallatieÿbevindenÿenÿgebruiktÿwordenÿofÿbestemdÿzijnÿomÿgebruiktÿteÿ
wordenÿvoorÿindustriële,ÿcommerciële,ÿlandbouwkundige,ÿmedische,ÿwetenschappelijke,ÿ
onderwijskundigeÿofÿ(niet-militaire)ÿbeveiligingsdoeleinden,ÿmitsÿerÿeenÿdoorÿenigeÿteÿdezerÿzakeÿ
bevoegdeÿoverheidÿafgegevenÿvergunningÿ(voorÿzoverÿvereist)ÿvanÿkrachtÿisÿvoorÿvervaardiging,ÿ
gebruik,ÿopslagÿenÿhetÿzichÿontdoenÿvanÿradioactieveÿstoffen.ÿOnderÿkerninstallatieÿwordtÿverstaanÿ
eenÿkerninstallatieÿinÿdeÿzinÿvanÿdeÿWetÿAansprakelijkheidÿKernongevallenÿ(Staatsbladÿ1979-225),ÿ
evenalsÿeenÿkerninstallatieÿaanÿboordÿvanÿeenÿschip.
6.3 Terrorismebeperking
DeÿverzekeraarÿheeftÿzichÿvoorÿhetÿterrorismerisicoÿherverzekerdÿbijÿdeÿNederlandseÿ
HerverzekeringsmaatschappijÿvoorÿTerrorismeschadenÿNVÿ(NHT).
Beperkteÿschadevergoeding
Bijÿschadeÿalsÿgevolgÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿ(directÿofÿindirect)ÿverbandÿhoudenÿmet:ÿ
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- terrorismeÿofÿpreventieveÿmaatregelen;
- handelingenÿofÿgedragingenÿterÿvoorbereidingÿvanÿterrorismeÿofÿpreventieveÿmaatregelen;ÿ
geldtÿdatÿdeÿschadevergoedingÿkanÿwordenÿbeperktÿtotÿhetÿbedragÿvanÿdeÿuitkeringÿdieÿdeÿ
verzekeraarÿontvangtÿvanÿdeÿNederlandseÿHerverzekeringsmaatschappijÿvoorÿTerrorismeschadenÿ
(NHT).ÿHetÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿbijÿterrorismeschadenÿisÿvanÿtoepassing.ÿDeÿNHTÿbeslistÿofÿ
erÿsprakeÿisÿvanÿeenÿterrorismeschade.ÿOpÿvergoedingÿkanÿnietÿeerderÿaanspraakÿwordenÿgemaaktÿ
danÿnaÿdezeÿbeslissingÿenÿdeÿbekendmakingÿvanÿhetÿbedragÿvanÿdeÿvergoeding.
Vervalÿvanÿrechtenÿbijÿniet-tijdigeÿmelding
In afwijkingÿvanÿhetgeenÿeldersÿinÿdeÿvoorwaardenÿisÿbepaald,ÿvervaltÿelkÿrechtÿopÿ
schadevergoedingÿofÿuitkeringÿalsÿdeÿmeldingÿvanÿdeÿclaimÿnietÿisÿgedaanÿbinnenÿtweeÿjaarÿnadatÿdeÿ
NHTÿheeftÿbeslistÿofÿerÿsprakeÿisÿvanÿeenÿterrorismeschade.
DeÿvolledigeÿtekstÿvanÿhetÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿenÿdeÿtoelichtingÿProtocolÿafwikkelingÿclaimsÿ
staatÿopÿdeÿwebsiteÿwww.terrorismeverzekerd.nl of kanÿwordenÿopgevraagdÿbijÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿ
verzekeringsadviseur.

Artikelÿ7 Invloedÿvanÿbestaandeÿinvaliditeitÿofÿziekelijkeÿtoestand
7.1ÿBestaandeÿtoestand
Mochtenÿdeÿgevolgenÿvanÿhetÿongevalÿvergrootÿzijnÿdoor ziekte,ÿgebrekkigheidÿofÿeenÿabnormaleÿ
lichaam- ofÿgeestesgesteldheid vanÿverzekerde,ÿdanÿwordtÿvoorÿhetÿvaststellen vanÿdeÿuitkeringÿ
uitgegaanÿvanÿdeÿgevolgen,ÿdie hetÿongevalÿgehadÿzouÿhebben,ÿindienÿverzekerdeÿgeheel valideÿenÿ
gezondÿzouÿzijn.
7.2 Eerderÿongeval
Deÿbeperkingÿinÿ7.1 isÿechterÿnietÿvanÿtoepassing, indienÿdeÿbestaandeÿziekte,ÿgebrekkigheidÿofÿ
abnormale lichaam- ofÿgeestesgesteldheidÿvanÿdeÿverzekerde hetÿgevolgÿisÿvanÿeenÿeerderÿongeval,ÿ
waarvoorÿreeds krachtensÿdezeÿverzekeringÿeenÿuitkeringÿisÿverstrekt ofÿnogÿmoet worden verstrekt.
7.3 Verergering
Voorÿzoverÿeenÿbestaandeÿziekelijkeÿtoestandÿdoorÿeen ongevalÿisÿverergerd,ÿwordtÿhiervoorÿgeenÿ
dekkingÿverleend.
7.4 Evenredigheid
Indienÿreedsÿvóórÿhetÿongevalÿarbeidsongeschiktheidÿof eenÿ(functie-)ÿverliesÿvanÿhetÿbetrokkenÿ
lichaamsdeelÿof orgaanÿbestond,ÿwordtÿdeÿuitkeringÿvoorÿarbeidsongeschiktheid resp.ÿfunctioneleÿ
invaliditeitÿnaarÿevenredigheid verlaagd.

Artikelÿ8 Risicowijziging
Indienÿgedurendeÿdeÿlooptijdÿvanÿdeÿverzekeringÿhet beroepÿen/ofÿdeÿberoepswerkzaamhedenÿvanÿ
alleÿverzekerden ofÿrelevanteÿgroepenÿdaarvanÿaanmerkelijkÿzijn gewijzigd,ÿofÿindienÿéénÿofÿmeerÿ
omstandighedenÿten opzichteÿvanÿdeÿbijÿhetÿtotÿstandÿkomenÿvanÿdeÿverzekering verstrekteÿ
risicogegevensÿaanmerkelijkÿzijnÿgewijzigd, isÿdeÿverzekeringnemerÿverplichtÿdaarvanÿuiterlijkÿdertigÿ
dagenÿnadatÿéén derÿhierÿbedoeldeÿwijzigingenÿzichÿheeftÿvoorgedaan, schriftelijkÿaanÿonsÿofÿdeÿ
verzekeringsadviseurÿkennisÿte geven.ÿPasÿnaÿschriftelijkeÿbevestigingÿvanÿdeÿverzekeraarÿzijnÿdeze
wijzigingenÿmeeverzekerdÿopÿdeÿdaarbijÿdoorÿdeÿverzekeraar aangegeven voorwaarden.

Artikelÿ9 Verplichtingenÿnaÿeenÿongeval
9.1 Verplichtingenÿvanÿdeÿverzekeringnemer
9.1.1ÿDeÿverzekeringnemerÿisÿverplichtÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿverzekeringsadviseurÿzoÿspoedig
mogelijk,ÿmaarÿuiterlijkÿbinnenÿtweeÿmaanden,ÿkennis teÿgevenÿvanÿeenÿongeval,ÿwaaruitÿeenÿrechtÿ
opÿeenÿuitkering wegensÿblijvendeÿinvaliditeitÿzouÿkunnenÿontstaan. Wordtÿdeÿkennisgevingÿlaterÿ
gedaan,ÿdanÿkanÿerÿtochÿrecht opÿuitkeringÿzijn,ÿalsÿdeÿverzekeringnemerÿofÿdeÿbetreffendeÿ
verzekerdeÿaantoont dat:
9.1.1.1 deÿblijvendeÿinvaliditeitÿhetÿuitsluitendÿgevolgÿisÿvanÿeen ongeval;
9.1.1.2.ÿdeÿgevolgenÿvanÿhetÿongevalÿnietÿdoorÿziekte,ÿgebrekkigheid ofÿabnormaleÿlichaam- ofÿ
geestesgesteldheidÿzijn vergroot;
9.1.1.3 inÿalleÿopzichtenÿdeÿvoorschriftenÿvanÿdeÿbehandelendÿarts zijnÿopgevolgd.
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9.1.2ÿInÿgevalÿvanÿoverlijdenÿvanÿeenÿverzekerdeÿtenÿgevolgeÿvan eenÿongevalÿis deÿ
verzekeringnemer verplichtÿdeÿverzekeraar hiervanÿtenÿminsteÿ48ÿuur vóórÿdeÿbegrafenisÿofÿcrematieÿ
in kennisÿteÿstellen.
9.2 Verplichtingenÿvanÿverzekerde
Deÿbetrokkenÿverzekerdeÿisÿverplichtÿom:
9.2.1 zoÿspoedigÿmogelijkÿmaarÿinÿiederÿgevalÿuiterlijkÿbinnen eenÿtermijnÿvanÿ72ÿuurÿnaÿhetÿongevalÿ
geneeskundigeÿhulp in teÿroepenÿenÿallesÿteÿdoenÿwatÿvoorÿdeÿgenezingÿbevorderlijk kanÿzijn;
9.2.2 alleÿdoorÿdeÿverzekeraar nodigÿgeoordeeldeÿgegevensÿteÿverstrekken ofÿteÿdoenÿverstrekkenÿ
aanÿdeÿverzekeraar ofÿaanÿdeÿdoorÿdeÿverzekeraar aangewezen deskundigenÿenÿgeenÿfeitenÿofÿ
omstandigheden teÿverzwijgen,ÿdieÿvoorÿdeÿvaststellingÿvanÿdeÿmateÿvan arbeidsongeschiktheidÿ
en/ofÿfunctioneleÿinvaliditeitÿvan belangÿkunnenÿzijn;
9.2.3 zichÿdesgevraagdÿopÿkostenÿvanÿdeÿverzekeraarÿte latenÿonderzoeken doorÿeenÿdoorÿhem aanÿ
te wijzenÿartsÿofÿzichÿvoorÿonderzoek te latenÿopnemenÿinÿeenÿdoorÿdeÿverzekeraar aanÿteÿwijzenÿ
ziekenhuis ofÿandereÿmedischeÿinstelling;
9.2.4ÿdesgevraagdÿzijnÿbehandelendeÿgeneeskundigeÿenÿde uitvoeringsorganenÿvanÿdeÿsocialeÿ
verzekeringswetten te machtigenÿaanÿeenÿdoorÿdeÿverzekeraar aangewezenÿdeskundige overÿhetÿ
ongevalÿofÿdeÿongevalgevolgenÿalleÿinlichtingenÿte verstrekken;ÿwaarÿditÿmedischeÿgegevensÿbetreftÿ
zalÿdeÿverzekeraarÿeenÿgeneeskundigeÿaanwijzen;
9.2.5 inzageÿteÿverstrekkenÿinÿalleÿbescheidenÿenÿalleÿinlichtingen te geven,ÿdieÿvoorÿdeÿbeoordelingÿ
vanÿhetÿrechtÿopÿen deÿomvangÿvanÿdeÿuitkeringÿvoorÿdeÿverzekeraarÿvanÿbelangÿkunnen zijn;
9.2.6 deÿverzekeraarÿdirectÿvanÿzijnÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿherstelÿinÿkennis te stellen,ÿalsÿdatÿvanÿ
invloedÿisÿopÿeenÿuitkeringÿvolgens dezeÿverzekering.
9.3 Verplichtingÿvanÿbegunstigde
In gevalÿvanÿoverlijdenÿvanÿeenÿverzekerdeÿtenÿgevolgeÿvan eenÿongevalÿisÿdeÿbegunstigdeÿverplichtÿ
desgevraagdÿzijn medewerkingÿteÿverlenenÿaanÿalleÿmaatregelenÿterÿvaststelling vanÿdeÿ
doodsoorzaak.

Artikelÿ10ÿInhoudingen
Deÿuitkering wordtÿverminderdÿmetÿhetÿbedragÿdatÿdeÿverzekeraar als gevolgÿvanÿwettelijkeÿ
voorschriftenÿmoetÿinhouden.

Artikelÿ11ÿNaverrekening
11.1 Voorschotpremie
Jaarlijksÿwordtÿeenÿvoorlopigeÿpremieÿalsÿvoorschotpremie berekendÿaanÿdeÿhandÿvanÿdeÿbijÿdeÿ
verzekeraarÿbekendeÿgegevens. Zodraÿhetÿdefinitieveÿjaarloonÿperÿ31ÿdecemberÿvanÿieder jaarÿ
bekendÿis,ÿzalÿdeÿverzekeraarÿ deÿdefinitieveÿpremieÿoverÿdat betreffendeÿverzekeringsjaarÿinÿ
rekeningÿbrengenÿonder aftrekÿvanÿdeÿvoorschotpremie.
11.2 Definitieveÿpremie
Terÿvaststellingÿvanÿdeÿdefinitieveÿpremieÿisÿdeÿverzekeringnemerÿverplicht jaarlijksÿhetÿhiertoeÿ
toegezondenÿformulierÿbinnenÿvijf maandenÿnaÿafloopÿvanÿhetÿdesbetreffendeÿverzekeringsjaar
ingevuldÿenÿondertekendÿaanÿdeÿverzekeraarÿofÿaanÿdeÿverzekeringsadviseur terugÿteÿsturen,ÿdanÿ
welÿopÿandereÿwijzeÿde definitieveÿgegevensÿteÿverstrekken.ÿAlsÿdezeÿgegevens nietÿbinnenÿdeÿ
gesteldeÿtermijnÿdoorÿdeÿverzekeraarÿofÿdoorÿdeÿverzekeringsadviseur zijnÿontvangen,ÿwordtÿdeÿ
definitieveÿpremie doorÿdeÿverzekeraarÿvastgesteld.
11.3 Gevolgenÿvoorÿpremie
Alsÿdeÿdefinitieveÿpremieÿhogerÿisÿdanÿdeÿvoorschotpremie isÿdeÿverzekeringnemerÿverplichtÿpremieÿ
bij teÿbetalen.ÿIsÿdeÿdefinitieveÿpremie lagerÿdanÿdeÿvoorschotpremieÿis deÿverzekeraar verplicht de
teveelÿbetaaldeÿpremieÿterugÿteÿbetalen.

Artikelÿ12ÿBeëindigingÿvanÿdekkingÿvoorÿverzekerde
In aanvullingÿopÿhetÿbepaaldeÿinÿartikelÿ17 eindigtÿdeÿdekkingÿvoorÿeen verzekerde ookÿperÿdeÿdatumÿ
dat:
12.1ÿdeÿverzekerde nietÿmeerÿopÿdeÿloonlijstÿvoorkomt;
12.2ÿdeÿverzekerdeÿde leeftijdÿvanÿ65ÿjaarÿbereikt;
12.3ÿopÿbasisÿvanÿdeÿdekkingÿblijvendeÿinvaliditeitÿ(rubriekÿB)ÿdeÿmateÿvanÿinvaliditeitÿvoorÿdeÿ
verzekerdeÿopÿ100%ÿisÿvastgesteld.ÿ
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Artikelÿ13 Schaderegelingÿenÿverplichtingen
13.1ÿDeÿverzekeraarÿbelastÿzichÿmetÿhetÿregelen enÿhetÿvaststellenÿvanÿdeÿschade.ÿDeÿverzekeraarÿ
heeftÿhetÿrechtÿbenadeeldenÿrechtstreeksÿschadeloosÿteÿstellenÿenÿmetÿhenÿschikkingenÿteÿtreffen.
13.2ÿDeÿverzekeraarÿisÿnietÿverplichtÿtotÿschadevergoedingÿofÿuitkeringÿvoordatÿhij alleÿnoodzakelijkeÿ
gegevensÿoverÿdeÿschadeÿheeftÿontvangen.
13.3 Informatieÿaanÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿverzekeringsadviseur
Alsÿzichÿeenÿgebeurtenisÿheeftÿvoorgedaanÿwaaruitÿvoorÿdeÿverzekeraarÿverplichtingenÿkunnenÿ
voortvloeienÿisÿeenÿverzekerdeÿverplichtÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿverzekeringsadviseurÿdaarvanÿzoÿ
spoedigÿmogelijkÿopÿdeÿhoogteÿteÿstellen.ÿDaarbijÿmoetÿeenÿverzekerdeÿdeÿverzekeraarÿofÿdeÿ
verzekeringsadviseurÿin hetÿbezitÿstellenÿvanÿeenÿvolledigÿingevuldÿenÿondertekendÿ
schadeaangifteformulier.
Verderÿdientÿeenÿverzekerde deÿverzekeraarÿofÿdeÿverzekeringsadviseurÿalleÿschriftelijkeÿstukkenÿenÿ
andereÿgegevensÿteÿverstrekkenÿdieÿopÿdeÿgebeurtenisÿbetrekkingÿhebben.
13.4 Medewerkingÿverlenen
Verzekerdeÿmoetÿaanÿhetÿregelenÿvanÿdeÿschadeÿdoorÿdeÿverzekeraarÿzijnÿvolledigeÿmedewerkingÿ
verlenenÿenÿmagÿnietsÿdoenÿdatÿdeÿbelangenÿvanÿdeÿverzekeraarÿschaadt.
13.5 Aangifteÿbijÿpolitie
Vanÿvoorvallenÿwaarbijÿverzekerdeÿhetÿslachtofferÿisÿvanÿeenÿmisdrijf,ÿzoalsÿinbraak,ÿdiefstal,ÿ
vandalisme,ÿdoorrijdenÿnaÿeenÿaanrijding,ÿmishandelingÿdientÿverzekerdeÿaangifteÿteÿdoenÿbijÿdeÿ
politie.ÿ
13.6 Bijzondereÿbepalingenÿelders
In deÿvoorwaardenÿenÿdeÿeventueelÿopÿhetÿpolisbladÿvermeldeÿclausulesÿkunnenÿtenÿaanzienÿvanÿ
eenÿspecifiekeÿdekkingÿaanvullendeÿverplichtingenÿzijnÿopgenomenÿdieÿverzekeringnemerÿenÿeenÿ
verzekerdeÿnaÿeenÿgebeurtenisÿhebben.
13.7 Verliesÿofÿvervalÿvanÿdekking
13.7.1ÿHetÿnietÿnakomenÿvanÿverplichtingen
Eenÿverzekerdeÿverliestÿhetÿrechtÿopÿschadevergoedingÿalsÿeenÿinÿdeÿvoorwaardenÿofÿinÿdeÿ
clausulesÿvermeldeÿverplichtingÿdoorÿhemÿnietÿisÿnagekomenÿenÿdeÿverzekeraarÿdaardoorÿisÿ
benadeeld.ÿAlsÿeenÿverzekerdeÿechterÿkanÿaantonenÿdatÿhemÿdaaroverÿgeenÿenkelÿverwijtÿvaltÿteÿ
makenÿverliestÿhijÿhetÿrechtÿopÿschadevergoedingÿniet.
13.7.2ÿOpzettelijkÿverstrekkenÿvanÿonjuisteÿgegevens
Eenÿverzekerdeÿverliestÿhetÿrechtÿopÿschadevergoedingÿindienÿhijÿopzettelijkÿonjuisteÿgegevensÿ
verstrekt.ÿVoortsÿheeftÿdeÿverzekeraarÿdanÿhetÿrechtÿom:
13.7.2.1ÿdeÿonderzoekskostenÿenÿdeÿeventueelÿreedsÿuitgekeerdeÿbedragenÿterugÿteÿvorderen;
13.7.2.2ÿdeÿpogingÿtotÿmisleidingÿteÿregistrerenÿinÿhetÿtussenÿverzekeraarsÿgangbareÿ
signaleringssysteem;
13.7.2.3ÿaangifteÿteÿdoenÿbijÿdeÿpolitie.
13.7.3ÿMeldingÿnaÿmeerÿdanÿdrieÿjaren
Hetÿrechtÿopÿschadevergoedingÿverjaartÿalsÿeenÿverzekerdeÿeenÿgebeurtenisÿniet binnenÿdrieÿjarenÿ
naÿdeÿdagÿwaaropÿhijÿmetÿdeÿgebeurtenisÿbekendÿwasÿbijÿdeÿverzekeraarÿofÿbijÿdeÿ
verzekeringsadviseurÿheeftÿgemeld.
13.7.4ÿVerjaringstermijnÿnaÿgeheleÿofÿgedeeltelijkeÿafwijzing
Alsÿdeÿverzekeraarÿnaarÿaanleidingÿvanÿeenÿgebeurtenisÿdeÿaansprakenÿvanÿeenÿverzekerdeÿopÿ
schadevergoedingÿgeheelÿofÿgedeeltelijkÿafwijstÿdanÿgaatÿeenÿnieuweÿverjaringstermijnÿvanÿdrieÿjaarÿ
lopen.

Artikelÿ14ÿMedischeÿgeschillen
14.1ÿHetÿbeslechtenÿvanÿgeschillenÿvanÿmedischeÿaardÿenÿalleÿgeschillenÿoverÿdeÿomvangÿvanÿdeÿ
uitkeringÿgeschiedtÿdoorÿarbitrage.
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14.2ÿDeÿarbitrageÿgeschiedtÿdoorÿtweeÿmedischÿdeskundigen,ÿwaarvanÿéénÿdoorÿdeÿ
verzekeringnemerÿaanÿteÿwijzenÿenÿéénÿdoorÿdeÿverzekeraar.ÿVoordatÿzijÿmetÿhunÿwerkzaamhedenÿ
beginnenÿmoetenÿzijÿeenÿderdeÿmedischÿdeskundigeÿbenoemen.ÿAlsÿdeÿtweeÿeersteÿdeskundigenÿ
nietÿtotÿovereenstemmingÿkunnenÿkomen,ÿsteltÿdeÿderdeÿdeskundigeÿdeÿschadeÿvast.ÿDezeÿderdeÿ
deskundigeÿblijftÿdaarbijÿbinnenÿdeÿgrenzenÿvanÿdeÿbeideÿeerdereÿuitkomsten.ÿZijnÿvaststellingÿisÿ
bindend,ÿzowelÿvoorÿdeÿverzekeringnemerÿalsÿvoorÿdeÿverzekeraar.ÿDeÿaanÿdeÿarbitrageÿverbondenÿ
kostenÿkomenÿvoorÿrekeningÿvanÿdeÿverzekeraar.

Artikelÿ15 Premiebetaling
15.1ÿVerplichtingÿtotÿpremiebetaling
Deÿpremieÿwaaronderÿtevensÿdeÿkostenÿenÿeventueleÿassurantiebelastingÿwordenÿverstaan,ÿdientÿ
vooruitbetaaldÿteÿwordenÿbinnenÿdertigÿdagenÿnadatÿdezeÿbedragenÿverschuldigdÿzijn.
15.2ÿGevolgenÿvanÿwanbetalingÿ
15.2.1ÿIndienÿdeÿaanvangspremieÿnietÿuiterlijkÿopÿdeÿdertigsteÿdagÿnaÿontvangstÿvanÿhetÿ
betalingsverzoekÿisÿvoldaanÿzalÿdeÿdekkingÿzonderÿdatÿeenÿnadereÿingebrekestellingÿdoorÿ
verzekeraarÿisÿvereistÿwordenÿopgeschortÿenÿkunnenÿgeenÿrechtenÿaanÿdeÿverzekeringÿmeerÿwordenÿ
ontleendÿtenÿaanzienÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿnadienÿhebbenÿplaatsgevonden.
Onderÿaanvangspremieÿwordtÿverstaanÿdeÿpremieÿdieÿdeÿverzekeraarÿvoorÿdeÿeersteÿmaalÿinÿ
rekeningÿbrengtÿnaÿhetÿsluitenÿvanÿdeÿverzekeringsovereenkomstÿofÿnaÿeenÿtussentijdseÿwijziging.
15.2.2ÿIndienÿeenÿvervolgpremieÿonbetaaldÿblijftÿzalÿdeÿdekkingÿwordenÿopgeschortÿenÿkunnenÿaanÿ
deÿverzekeringÿgeenÿrechtenÿmeerÿwordenÿontleendÿtenÿaanzienÿvanÿgebeurtenissenÿdieÿnadienÿ
hebbenÿplaatsgevonden.
15.2.3ÿIndienÿdeÿvervolgpremieÿnietÿtijdigÿwordtÿbetaaldÿzalÿdeÿdekkingÿwordenÿopgeschortÿenÿ
kunnenÿgeenÿrechtenÿaanÿdeÿverzekeringÿmeerÿwordenÿontleendÿtenÿaanzienÿvanÿgebeurtenissenÿ
dieÿhebbenÿplaatsgevondenÿvanafÿdeÿvijftiendeÿdagÿnadatÿverzekeraarÿverzekerdeÿnaÿdeÿvervaldagÿ
schriftelijkÿheeftÿaangemaandÿenÿdeÿbetalingÿisÿuitgebleven.
Onderÿvervolgpremieÿwordtÿverstaanÿiedereÿverschuldigde premieÿnietÿzijndeÿaanvangspremie
alsmedeÿdeÿverschuldigdeÿpremieÿnaÿstilzwijgendeÿverlengingÿvanÿdeÿverzekering.
15.2.4ÿIndienÿdeÿdekkingÿisÿopgeschortÿblijftÿdeÿpremiebetalingsverplichtingÿonverkortÿvanÿkracht.
15.3ÿWanbetalingÿbijÿtermijnpremie
Indien termijnbetalingÿisÿovereengekomenÿenÿeenÿtermijnbedragÿwordtÿnietÿbinnenÿdertigÿdagenÿ
voldaanÿheeftÿverzekeraarÿdeÿmogelijkheidÿdeÿpremieÿoverÿhetÿgeheleÿverzekeringsjaarÿineensÿopÿteÿ
eisen.
15.4ÿIncassokosten
Zowelÿbuitengerechtelijkeÿalsÿgerechtelijkeÿkostenÿkomenÿvoorÿrekeningÿvanÿverzekerdeÿindienÿdezeÿ
kostenÿgemaaktÿdienenÿteÿwordenÿomÿeenÿvorderingÿteÿkunnenÿincasseren.
15.5ÿHerstelÿvanÿdeÿdekking
Alsÿeenÿvorderingÿwordtÿbetaaldÿnadatÿdeÿdekkingÿvanÿdeÿverzekeringÿisÿopgeschortÿwordtÿdeÿ
dekkingÿweerÿvanÿkrachtÿvoorÿgebeurtenissenÿdieÿhebbenÿplaatsgevondenÿnaÿdeÿdagÿwaaropÿhetÿ
totaleÿgevorderdeÿbedrag,ÿinclusiefÿincassokostenÿenÿwettelijkeÿrente,ÿisÿontvangen.
15.6ÿTerugbetalenÿvanÿpremie
Bijÿopzeggingÿtegenÿeenÿandereÿdagÿdanÿdeÿjaarlijkseÿhoofdpremievervaldatumÿwordtÿdeÿlopendeÿ
premieÿnaarÿbillijkheidÿverminderd.ÿIndienÿdeÿverzekeringÿwordtÿbeëindigdÿomdatÿeenÿverzekerdeÿ
verzekeraarÿopzettelijkÿheeftÿmisleidÿofÿdatÿheeftÿgetracht,ÿwordtÿdeÿpremieÿnietÿterugÿbetaald.
15.7ÿAutomatischeÿincasso
Betaaltÿuÿdeÿperiodiekÿverschuldigdeÿpremieÿvoorÿuwÿverzekering,ÿinclusiefÿeventueleÿkostenÿenÿ
assurantiebelasting,ÿviaÿautomatischeÿafschrijving?ÿ
Bijÿdeÿjaarlijkseÿverlengingÿvanÿdeÿverzekeringÿstreeftÿdeÿgevolmachtigde,ÿrespectievelijkÿdeÿ
verzekeringsadviseur,ÿerÿnaarÿdeÿvooraankondigingÿvanÿdeÿautomatischeÿincassoÿveertienÿdagenÿvoorÿ
hetÿincasserenÿvanÿhetÿopenstaandeÿbedragÿaanÿuÿteÿversturen.ÿ
Bijÿhetÿafsluitenÿvanÿeenÿnieuweÿverzekeringÿofÿbijÿeenÿtussentijdseÿwijzigingÿopÿuwÿpolisÿkanÿhetÿ
voorkomenÿdatÿditÿberichtÿminderÿdanÿ14ÿdagenÿvanÿtevorenÿaanÿuÿwordtÿverzonden.
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Artikelÿ16 Wijzigingÿvanÿpremieÿenÿvoorwaarden
Deÿverzekeraarÿheeftÿhetÿrechtÿomÿdeÿpremieÿen/ofÿvoorwaardenÿvoorÿverzekeringenÿvanÿdezelfdeÿ
soortÿalsÿdezeÿverzekeringÿteÿherzienÿenÿdezeÿverzekeringÿtussentijdsÿaanÿteÿpassenÿaanÿdeÿnieuweÿ
premieÿen/ofÿvoorwaarden.ÿDeÿverzekeraarÿzalÿverzekeringnemerÿvanÿtevorenÿschriftelijkÿinÿkennisÿ
stellenÿvanÿdeÿaanpassing.
Totÿ30ÿdagenÿnaÿdeÿdatumÿwaaropÿdeÿaanpassingÿisÿgaanÿgelden,ÿheeftÿverzekeringnemerÿhetÿrechtÿ
dezeÿschriftelijkÿteÿweigeren,ÿindienÿdeÿaanpassingÿleidtÿtotÿhogereÿpremieÿofÿvoorwaardenÿdieÿvoorÿ
hemÿnadeligerÿzijn.ÿIndienÿverzekeringnemerÿvanÿditÿrechtÿgebruikÿmaaktÿeindigtÿdeÿverzekeringÿopÿ
deÿdatumÿwaaropÿdeÿaanpassingÿisÿgaanÿgelden.

Artikelÿ17 Duurÿenÿeindeÿvanÿdeÿverzekering
17.1 Beginÿenÿeindeÿvanÿdeÿverzekeringÿzijnÿbeideÿom 0:00ÿuur,ÿtenzijÿandersÿovereengekomenÿisÿinÿ
hetÿpolisblad.
17.2ÿContractduurÿenÿverlenging
Deÿcontractduurÿvanÿdeÿverzekeringÿstaatÿvermeldÿopÿhetÿpolisblad.ÿAanÿhetÿeindeÿvanÿdeÿcontractduurÿ
wordtÿdeÿverzekeringÿtelkensÿstilzwijgendÿvoorÿ12ÿmaandenÿverlengd.
17.3 Opzeggingÿdoorÿverzekeringnemer
Deÿverzekeringÿkanÿwordenÿopgezegdÿtegenÿhetÿeindeÿvanÿdeÿcontractduur.ÿNaÿafloopÿvanÿdeÿeersteÿ
contractduurÿkanÿdeÿverzekeringÿdagelijksÿwordenÿopgezegd,ÿtenzijÿvoorafÿvoorÿdeÿvolgendeÿperiodeÿ
eenÿlangereÿcontractduurÿdanÿ12ÿmaandenÿisÿovereengekomen.ÿInÿdatÿgevalÿkanÿdeÿverzekeringÿ
wordenÿopgezegdÿtegenÿhetÿeindeÿvanÿdeÿovereengekomenÿcontractduur.ÿEenÿopzegging is uitsluitendÿ
geldigÿnaÿeenÿschriftelijkeÿmededelingÿenÿmetÿinÿachtÿnameÿvanÿeenÿopzegtermijnÿvanÿminimaalÿéénÿ
maand.
17.4ÿDeÿverzekeringÿeindigt:
a.ÿnaÿopzeggingÿalsÿgenoemdÿinÿartikelÿ17.3;
b.ÿnaÿopzeggingÿdoorÿverzekeringnemerÿopÿgrondÿvanÿartikelÿ16 metÿingangÿvanÿdeÿdatumÿwaaropÿdeÿ
nieuweÿpremiesÿen/ofÿvoorwaardenÿvanÿkrachtÿzoudenÿzijnÿgeworden;
c.ÿmetÿingangÿvanÿdeÿdatum vanÿbeëindigingÿvanÿdeÿactiviteitenÿvanÿverzekeringnemerÿofÿmetÿingangÿ
vanÿdeÿdatum waaropÿaanÿverzekeringnemerÿ(voorlopige)ÿsurseanceÿvanÿbetalingÿwordtÿverleend,ÿzijnÿ
faillissementÿwordtÿuitgesproken,ÿofÿeenÿverzoekÿtotÿwettelijkeÿschuldsaneringÿwordtÿingediend.ÿ
Verzekeringnemerÿdientÿdeÿmaatschappijÿhiervanÿterstondÿschriftelijkÿinÿkennisÿteÿstellen.
17.5ÿOpzeggingÿdoorÿverzekeraar
Verzekeraarÿheeftÿdeÿmogelijkheid deÿverzekeringÿop teÿzeggenÿtegenÿhetÿeinde vanÿhetÿ
verzekeringsjaar.ÿDeÿopzeggingÿisÿuitsluitendÿgeldigÿindienÿdeze schriftelijkÿplaatsvindtÿenÿindienÿeenÿ
opzegtermijnÿvanÿminimaalÿtweeÿmaandenÿinÿachtÿisÿgenomen.
In deÿvolgendeÿgevallenÿkanÿeenÿverzekeringÿschriftelijkÿwordenÿopgezegd:
17.5.1 binnenÿéénÿmaandÿnadatÿverzekeraarÿheeftÿkennisgenomen vanÿeenÿgebeurtenisÿdieÿvoorÿ
verzekeraar totÿverplichtingenÿuitÿdeÿverzekeringÿkanÿleidenÿofÿnadatÿeenÿuitkeringÿkrachtensÿdieÿ
verzekeringÿis gedaanÿdanÿwelÿafgewezen.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿ
datum,ÿzijÿhetÿnietÿeerderÿdanÿtweeÿmaandenÿnaÿdagtekeningÿvanÿdeÿopzegbrief,ÿbehoudensÿinÿhetÿ
gevalÿdatÿdeÿopzeggingÿverbandÿhoudtÿmetÿdeÿopzetÿvanÿeenÿverzekerdeÿverzekeraar teÿmisleiden;ÿ
17.5.2 indienÿverzekerde deÿaanvangspremieÿzoalsÿverschuldigdÿopÿdeÿeersteÿpremievervaldagÿnietÿ
tijdigÿheeftÿbetaald ofÿwordtÿgeweigerdÿteÿbetalenÿalsmedeÿindienÿverzekerde deÿvervolgpremieÿnietÿ
betaaltÿofÿweigertÿteÿbetalen,ÿinÿhetÿlaatsteÿgevalÿechterÿuitsluitendÿindienÿverzekeraarÿverzekerde naÿ
hetÿverstrijkenÿvanÿdeÿpremievervaldagÿzonderÿresultaat totÿbetalingÿvanÿdeÿvervolgpremieÿheeftÿ
aangemaand.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿdatum,ÿzijÿhetÿinÿgevalÿvanÿnietÿ
tijdigeÿbetalingÿnietÿeerderÿdanÿtweeÿmaandenÿna dagtekeningÿvanÿdeÿopzegbrief;
17.5.3 binnenÿtwee maandenÿnaÿdeÿontdekkingÿdatÿverzekerdeÿnietÿheeftÿvoldaanÿaanÿdeÿ
mededelingsplichtÿbijÿhetÿaangaanÿvanÿdeÿverzekeringÿen daarbijÿheeftÿgehandeldÿomÿverzekeraarÿ
opzettelijkÿteÿmisleidenÿdanÿwelÿverzekeraar deÿverzekeringÿbijÿkennisÿvanÿdeÿwareÿstandÿvanÿzakenÿ
nietÿzoudenÿhebbenÿgesloten.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿopzegbriefÿgenoemdeÿdatum;
17.5.4 alsÿeenÿverzekerdeÿinÿverbandÿmetÿeen bijÿverzekeraarÿgemeldeÿgebeurtenisÿverzekeraar
opzettelijkÿheeftÿmisleidÿofÿgeprobeerdÿheeftÿteÿmisleiden.ÿDeÿverzekeringÿeindigtÿopÿdeÿinÿdeÿ
opzegbriefÿgenoemdeÿdatum;
17.5.5 indienÿdoorÿdeÿverzekeraar voorgeschrevenÿmaatregelenÿofÿvoorzieningenÿterÿbeperkingÿvan
hetÿrisicoÿnietÿbinnenÿdeÿvastgesteldeÿtermijnÿzijnÿgetroffen,ÿmetÿeenÿopzegtermijnÿvanÿminimaal
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14ÿdagen.
17.6 Beëindigingÿzonderÿopzegging
Zonderÿdatÿeenÿopzeggingÿnodigÿisÿeindigtÿdeÿverzekering zodra:
17.6.1 deÿverzekeringnemerÿdeÿwoon- ofÿvestigingsplaatsÿnietÿlangerÿin Nederlandÿheeft.
17.6.2 erÿgeen verzekerdÿbelangÿmeerÿaanwezigÿis.

Artikelÿ18 Adres
Doorÿdeÿverzekeraarÿwordtÿrechtsgeldigÿeenÿkennisgevingÿgedaanÿindienÿdezeÿwordtÿverstuurdÿaanÿ
hetÿlaatstÿdoorÿdeÿverzekeringnemer bekendÿgemaaktÿadres.

Artikel 19 Persoonsgegevens
19.1ÿGebruikÿpersoonsgegevens
Bijÿdeÿaanvraagÿvanÿeenÿverzekering/financiëleÿdienstÿwordtÿomÿpersoonsgegevensÿgevraagd.ÿDezeÿ
wordenÿgebruiktÿvoorÿhetÿaangaanÿenÿuitvoerenÿvanÿovereenkomsten,ÿomÿinformatieÿteÿgevenÿoverÿ
relevanteÿproductenÿen/ofÿdiensten,ÿvoorÿhetÿwaarborgenÿvanÿdeÿveiligheidÿenÿintegriteitÿvanÿdeÿ
financiëleÿsector,ÿvoorÿstatistischeÿanalyse,ÿrelatiebeheerÿenÿomÿteÿvoldoenÿaanÿwettelijkeÿ
verplichtingen.ÿOpÿhetÿgebruikÿvanÿdeÿpersoonsgegevensÿisÿdeÿGedragscode Verwerkingÿ
PersoonsgegevensÿFinanciëleÿInstellingenÿvanÿtoepassing.
19.2ÿRechtÿvanÿverzet
Eenÿverzekerdeÿdieÿgeenÿprijsÿstektÿopÿinformatieÿoverÿproductenÿen/ofÿdiensten,ÿofÿzijnÿtoestemmingÿ
voorÿhetÿgebruikÿvanÿzijnÿe-mailadresÿwilÿintrekkenÿkanÿditÿschriftelijkÿmeedelenÿaanÿdeÿverzekeraar.
19.3ÿCIS
In verbandÿmetÿeenÿverantwoordÿacceptatiebeleidÿkanÿdeÿverzekeraarÿdeÿgegevensÿvanÿdeÿ
verzekeringnemerÿraadplegenÿbijÿdeÿStichtingÿCentraalÿInformatieÿSysteemÿ(CIS)ÿteÿZeistÿenÿwordenÿ
deÿbijÿeenÿschadebehandelingÿverstrekteÿgegevensÿdoorÿdeÿverzekeraarÿverwerktÿinÿdeÿdatabankÿ
vanÿdeÿStichtingÿCIS.ÿInÿditÿkaderÿkunnenÿdeelnemersÿvanÿdeÿStichtingÿCISÿookÿonderlingÿgegevensÿ
uitwisselen.ÿDoelÿhiervanÿisÿrisicosÿteÿbeheersenÿenÿfraudeÿtegenÿteÿgaan.ÿHetÿprivacyreglementÿvanÿ
deÿStichtingÿCISÿisÿvan toepassing.ÿMeerÿinformatieÿisÿteÿvindenÿopÿwww.stichtingcis.nl.

Artikel 20 Toepasselijkÿrechtÿenÿgeschillen
20.1ÿToepasselijkÿrechtÿ
OpÿdezeÿverzekeringÿisÿuitsluitendÿNederlandsÿrechtÿvanÿtoepassing.
20.2ÿInternÿklachtenbureau
Voorÿklachtenÿnaarÿaanleidingÿvanÿdeÿverzekeringsovereenkomstÿkanÿeenÿverzekerdeÿzichÿ
schriftelijkÿwendenÿtotÿdeÿdirectieÿvanÿdeÿverzekeraar.
20.3ÿKlachteninstituutÿFinanciëleÿDienstverlening
Alsÿdieÿerÿnaarÿdeÿmeningÿvanÿdeÿverzekerdeÿnietÿinÿslaagtÿomÿhetÿprobleemÿtotÿtevredenheidÿopÿteÿ
lossenÿkanÿdeÿverzekerde,ÿindienÿdezeÿeenÿnatuurlijkÿpersoonÿisÿdieÿnietÿhandeltÿinÿdeÿuitoefeningÿ
vanÿeenÿbedrijfÿofÿberoep,ÿzichÿwendenÿtot:ÿKlachteninstituutÿFinanciëleÿDienstverleningÿ(KiFiD)ÿ
Postbusÿ93257,ÿ2509ÿAGÿDenÿHaag,ÿTelefoon:ÿ0900-fklachtÿofwelÿ0900-3552248,ÿE-mail:
info@kifid.nl.ÿ
20.4 Bevoegdeÿrechter
Wanneerÿeenÿverzekerdeÿgeenÿgebruikÿwilÿmakenÿvanÿdezeÿklachtenbehandelingsmogelijkhedenÿofÿ
eenÿverzekerdeÿvindtÿdeÿbehandelingÿofÿuitkomstÿhiervanÿnietÿbevredigend,ÿkanÿdeÿverzekerdeÿhetÿ
geschilÿvoorleggenÿaanÿdeÿbevoegdeÿrechter.
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