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Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen.
U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht hebben op een uitkering
bij een ongeval tijdens een evenement.
Deze polisvoorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.
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Hoofdstuk 1/ Lijst met begrippen
Gebeurtenis
Een voorval waardoor schade ontstaat. Wij beschouwen een reeks van
voorvallen die met elkaar samenhangen en een vergelijkbare oorzaak
hebben ook als één gebeurtenis.

–– slaapmiddel;
–– alcoholisch middel;
–– narcotisch middel.
Is een dergelijk middel voorgeschreven door een arts? Dan beschouwen
wij vergiftiging door het gebruik van het middel wel als ongeval.

Invaliditeitspercentage
De mate van invaliditeit die de medische adviseur heeft vastgesteld.

Uitkeringsgerechtigde
Persoon die recht heeft op de uitkering.

Ongeval
Een gebeurtenis waarbij de verzekerde letsel oploopt door plotseling
geweld van buitenaf. Dit werkt direct in op het lichaam. Het letsel moet
medisch kunnen worden vastgesteld. De verzekerde heeft het ongeval niet
zelf gewild.

Uitkeringspercentage
Het percentage van het verzekerde bedrag voor invaliditeit dat wij uit keren.

Onder ongeval vallen ook de volgende gebeurtenissen:
ͭͭ verbranding;
ͭͭ verdrinking;
ͭͭ verstikking;
ͭͭ een complicatie of verergering die het directe gevolg is van de eerste
hulp of de medisch noodzakelijke behandeling van het letsel bij het
ongeval;
ͭͭ verstuiking, ontwrichting, verrekking of scheuring van een spier of
ͭͭ spierweefsel. Dit geldt niet voor het harten vaatstelsel;
ͭͭ schade aan de gezondheid omdat de verzekerde onvrijwillig gassen,
dampen of stoffen heeft ingeademd. Dit geldt niet als deze gassen,
dampen of stoffen afvalen/of lozingsproducten zijn in de buitenlucht
van de plaats van het ongeval;
ͭͭ besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in water of een andere stof (vloeistof of vaste stof);
ͭͭ geweldpleging;
ͭͭ moord of poging daartoe;
ͭͭ mishandeling;
ͭͭ wondinfectie door het ongeval;
ͭͭ bloedvergiftiging door het ongeval;
ͭͭ tetanus door het ongeval;
ͭͭ ziekte van Weil door het ongeval;
ͭͭ bij vergissing of onvrijwillig innemen van een stof die van nature schadelijk is;
ͭͭ bij vergissing of onvrijwillig innemen van een voorwerp waardoor een
orgaan van de verzekerde wordt aangetast;
ͭͭ letsel doordat een stof of voorwerp ongewild terechtkomt in:
–– het spijsverteringskanaal;
–– de luchtwegen;
–– de ogen;
–– of de oren
In alle gevallen geldt: de verzekerde heeft het niet zelf gewild.
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Er is een uitzondering voor enkele gebeurtenissen die wij hierboven
noemen. Het gaat om alle gebeurtenissen in de lijst vanaf verbranding tot
en met besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in water of
een andere stof. Wij beschouwen deze gebeurtenissen niet als ongevallen
wanneer de gezondheid is geschaad door:
ͭͭ besmetting:
–– met ziektekiemen;
–– met sporenelementen;
–– met schimmels;
–– met bacteriën;
–– of door contact met allergenen.
ͭͭ vergiftiging door het gebruik van een:
–– geneesmiddel;
–– stof met hetzelfde doel of betekenis als een geneesmiddel;
–– opwekkend middel;
–– verdovend middel;
–– bedwelmend middel;
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Hoofdstuk 2 / Wie, wat wel en wat niet verzekerd is

Hoofdstuk 3 / Afhandeling van schade

Wie zijn verzekerd?
Wij spreken met u af voor wie de verzekering geldt. De verzekerden zijn
vermeld op het polisblad.

Hoe bepalen wij het invaliditeitspercentage?
Wij bepalen het invaliditeitspercentage aan de hand van de antwoorden
op deze vragen:
ͭͭ Om welk lichaamsdeel of orgaan gaat het?
ͭͭ Is het lichaamsdeel of orgaan volledig of gedeeltelijk verloren gegaan?
Of de functie daarvan?

Wat is verzekerd?
Deze verzekering geldt als een verzekerde blijvend schade ondervindt van
een ongeval bij het evenement. Het kan gaan om blijvende invaliditeit of
overlijden.

Wij stellen het invaliditeitspercentage vast op basis van de volgende lijst.
De percentages gelden voor volledig verlies of volledig functieverlies van
een lichaamsdeel of orgaan.

De verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit die op het
polisblad staan, zijn de bedragen per persoon.

Lijst invaliditeitspercentage
arm
hand
been
voet
duim
wijsvinger
middelvinger
ringvinger of pink
grote teen
andere teen
het gezichtsvermogen van een oog
het gezichtsvermogen van beide ogen
het gehoorvermogen aan een oor
het gehoorvermogen aan beide oren
reuk
smaak
volledige en ongeneeslijke geestesstoring
volledige en ongeneeslijke krankzinnigheid
volledige en ongeneeslijke verstandsverbijstering

Waar geldt de verzekering?
Deze verzekering geldt voor een ongeval op het terrein van het evenement.
Dit staat op het polisblad.
Wanneer is overlijden verzekerd?
Deze verzekering geldt als:
ͭͭ het ongeval de oorzaak is van het overlijden van de verzekerde;
ͭͭ en de verzekerde binnen twee jaar na de datum van het ongeval
overlijdt.
Wanneer is blijvende invaliditeit verzekerd?
In geval van blijvende invaliditeit vindt een uitkering plaats als het ongeval
de enige en directe oorzaak van de blijvende invaliditeit is.
Wat is niet verzekerd?
De verzekerde is in een aantal situaties bij een ongeval niet verzekerd. Dit
is het geval als de verzekerde:
ͭͭ het ongeval opzettelijk veroorzaakt;
ͭͭ deelneemt aan een misdrijf;
ͭͭ betrokken is bij een vechtpartij zonder dat hij zichzelf rechtmatig verdedigt;
ͭͭ door alcoholgebruik in een toestand is waardoor hij het ongeval veroorzaakt of beïnvloedt;
ͭͭ door het gebruik van een bedwelmend middel in een toestand is waardoor hij het ongeval veroorzaakt of beïnvloedt;
ͭͭ een bestaande ziekelijke, lichamelijke of geestelijke afwijking heeft,
waardoor de schade is veroorzaakt;
ͭͭ zijn leven of lichaam op het spel zet, wat objectief gezien niet nodig is.
Redt, beschermt of verdedigt de verzekerde:
–– zichzelf
–– een ander
–– een dier
–– of een zaak?
Of probeert hij dit? Dan geldt de verzekering wel.

75%
75%
70%
70%
25%
15%
12%
10%
10%
5%
30%
100%
30%
60%
10%
10%
100%
100%
100%

Zijn er meerdere lichaamsdelen en/of organen verloren gegaan (of hun
functie)? Dan tellen wij de invaliditeitspercentages op tot maximaal 100
procent.
Wat gebeurt er als een lichaamsdeel of orgaan niet in de lijst staat?
Is er sprake van blijvende invaliditeit van een lichaamsdeel of orgaan
dat niet in de lijst staat? Dan stellen wij het invaliditeitspercentage vast
op basis van hoe belangrijk de invaliditeit is. We kijken daarbij naar de
verhouding met de in de lijst genoemde percentages. We houden geen
rekening met het beroep van de verzekerde.
Wat gebeurt er bij gedeeltelijk verlies of functieverlies van een
lichaamsdeel of orgaan?
Is een lichaamsdeel of orgaan gedeeltelijk verloren gegaan? Of de functie
van dit lichaamsdeel of orgaan? Dan kijken we in welke mate de verzekerde
het lichaamsdeel of orgaan nog kan gebruiken. Dit deel trekken wij af van
het invaliditeitspercentage bij volledig verlies of functieverlies.

Geldt de verzekering bij een gijzeling of kaping?
Is het ongeval van de verzekerde veroorzaakt door een gijzeling of een
kaping? Dan geldt deze verzekering. De verzekerde is echter niet verzekerd
als hij zelf meedeed aan de gijzeling of kaping.

Wie stelt het invaliditeitspercentage vast?
Onze medische adviseur stelt het invaliditeitspercentage vast. De medische
adviseur doet dit op het moment dat de situatie van de verzekerde niet
meer verandert. De vaststelling vindt plaats in Nederland. De medische
adviseur gaat uit van Nederlandse criteria en begrippen.
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Kan onze medische adviseur het invaliditeitspercentage niet binnen 730
dagen na de datum van het ongeval vaststellen? Of overlijdt de verzekerde
door een andere gebeurtenis dan het ongeval voordat de medische
adviseur het invaliditeitspercentage heeft vastgesteld? Dan stelt onze
medische adviseur het uitkeringspercentage vast op basis van:
ͭͭ de op dat moment beschikbare gegevens;
ͭͭ en de mate van invaliditeit die kan of kon worden verwacht.

5

Hoofdstuk 4 / Schaderegeling
Welk bedrag keren wij bij overlijden uit?
Overlijdt de verzekerde als direct gevolg van een ongeval? Dan keren wij
het verzekerde bedrag voor overlijden uit. Dit bedrag staat op het polisblad.

Wat is het maximum van de uitkering bij meer verzekerden?
Zijn er meer verzekerden betrokken bij hetzelfde ongeval? Dan bepalen
wij het maximum van de uitkering als volgt:
ͭͭ Geldt alleen deze verzekering? Dan betalen wij maximaal € 500.000,-.
De uitkering wordt naar verhouding verlaagd voor elke uitkerings
gerechtigde.
ͭͭ Zijn de verzekerden verzekerd op verschillende ongevallenpolissen bij
ons? Wij keren dan in totaal maximaal € 2.500.000,uit. De uitkering
wordt naar verhouding verlaagd voor elke uitkeringsgerechtigde.

Eerst uitkering vanwege blijvende invaliditeit
Was de verzekerde eerst blijvend invalide voordat hij stierf als gevolg
van hetzelfde ongeval? En hebben wij toen een bedrag voor blijvende
invaliditeit uitgekeerd? Dan trekken we dat bedrag af van de uitkering
voor overlijden. Was onze uitkering voor blijvende invaliditeit hoger dan
de uitkering voor overlijden, dan vragen wij geen geld terug.
Wie ontvangt de uitkering bij overlijden?
Overlijdt een verzekerde door een ongeval? Dan betalen wij de uitkering
aan:
ͭͭ de wettige echtgenoot of echtgenote of
ͭͭ de geregistreerde partner van de verzekerde.

Wij wijken met deze voorwaarde af van onze algemene voorwaarde, zoals beschreven in Hoofdstuk 6 van de Algemene Voorwaarden onder ‘Krijgt u schadevergoeding als u hierop ook op
een andere manier recht heeft?’. De algemene voorwaarde geldt
hier niet.

Is er geen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner? Of was de verzekerde
duurzaam gescheiden? Dan betalen we de uitkering aan de wettige
erfgenamen van de verzekerde. Alle erfgenamen ontvangen hetzelfde
deel.
Welk bedrag keren wij bij blijvende invaliditeit uit?
Is er sprake van blijvende invaliditeit? Dan betalen wij het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit.
Overlijden van verzekerde binnen 730 dagen na het ongeval
Overlijdt de verzekerde als gevolg van ongeval nadat hij eerst blijvend invalide was? En overlijdt hij binnen 730 dagen na dat ongeval? Dan vervalt
het recht op een uitkering vanwege blijvende invaliditeit.
Invaliditeit verergerd door ongeval
Was de verzekerde voor het ongeval al blijvend invalide en is dit door
het ongeval verergerd? Dan kijken wij naar de mate van blijvende
invaliditeit vóór en na het ongeval. Wij stellen op basis van dit verschil het
uitkeringspercentage vast.
Soms geen vergoeding
Wij vergoeden niet de schade aan een lichaamsdeel of orgaan dat tijdens
het ongeval al ontbrak of niet meer functioneerde. Bij het vaststellen van
het uitkeringspercentage beschouwen wij dit lichaamsdeel als aanwezig
en geheel bruikbaar.
Na een jaar geen blijvende invaliditeit vastgesteld
Heeft onze medische adviseur een jaar na het ongeval nog geen blijvende
invaliditeit vastgesteld? Dan vergoeden wij rente over het bedrag dat we
uitkeren. Wij vergoeden de rente vanaf de 366e dag nadat het ongeval
plaatsvond.
Wij berekenen de rente over het bedrag van de uitkering. Het rente
-percentage is gebaseerd op de wettelijke rente tijdens de vaststelling van
de blijvende invaliditeit. We betalen de rente tegelijk met de uitkering.
Overlijdt de verzekerde als gevolg van ongeval nadat hij eerst blijvend
invalide was? En overlijdt hij binnen 730 dagen na dat ongeval? Dan
vervalt het recht op rentevergoeding.
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Wie ontvangt de uitkering bij blijvende invaliditeit?
Wij betalen de uitkering aan de verzekerde die blijvend invalide is geworden.
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Hoofdstuk 5 / Verplichtingen bij schade
Wat moet de verzekerde doen na een ongeval?
De verzekerde heeft een aantal verplichtingen na een ongeval. De verzekerde moet:
ͭͭ zo snel mogelijk naar de dokter gaan, als dit nodig is;
ͭͭ de medische behandeling zo lang volhouden als nodig;
ͭͭ zich houden aan de aanwijzingen van de dokter;
ͭͭ alles eraan doen om snel te herstellen;
ͭͭ de persoon die wij hebben gemachtigd ontvangen;
ͭͭ de persoon die wij hebben gemachtigd alle informatie geven waarnaar
hij vraagt;
ͭͭ onze arts ontvangen of bezoeken;
ͭͭ een onderzoek door onze arts mogelijk maken.
Wat moet u doen na een ongeval met dodelijke afloop?
Is de verzekerde omgekomen bij een ongeval? U en/of de uitkeringsgerechtigde hebben dan de volgende verplichtingen:
ͭͭ geef het overlijden van de verzekerde binnen 24 uur nadat u het wist
door aan ons;
ͭͭ werk goed mee bij de opheldering van de doodsoorzaak;
ͭͭ geef toestemming voor het uitvoeren van een sectie of opgraving door
onze deskundige, als dat nodig is;
ͭͭ laat de verzekerde niet cremeren voordat wij daarmee hebben ingestemd;
ͭͭ stuur ons de akte van overlijden.
Is het snel doorgeven van het ongeval niet mogelijk? Dan kan dit nog tot
één jaar na de datum van het ongeval. U en/of de uitkeringsgerechtigde
moet kunnen aantonen dat de melding niet eerder mogelijk was.
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Deze voorwaarde is een aanvulling op onze algemene voorwaarde, zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van de Algemene Polisvoorwaarden onder ‘Wat zijn uw verplichtingen bij schade?’.
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