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Artikel 1 Begripsomschrijving
Verzekerde(n)
Degene op wie de dekking van toepassing is en die als zodanig in
de polis is/zijn vermeld.
Binnen de grenzen van de polisvoorwaarden geldt dat de hiervoor
genoemde kinderen verzekerd zijn tot de laatste dag van het
verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 21 jaar
bereiken of voor ongehuwde kinderen die grotendeels dagonderwijs
volgen of de militaire dienstplicht vervullen - ook als zij uitwonend
zijn - tot de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin de
verzekerde de leeftijd van 28 jaar bereikt.

Begunstiging
De begunstigde is, tenzij anders overeengekomen:
1. in geval van overlijden:
de erfgena(a)m(en) van de getroffen verzekerde;
2. in geval van blijvende invaliditeit:
de getroffen verzekerde.
Indien de nalatenschap van de verzekerde overeenkomstig de wet
aan de Staat vervalt, wordt geen uitkering krachtens deze
verzekering gedaan.

Artikel 2 Omvang van de dekking
1.

Strekking van de verzekering
Verzekeraar keert het in de polis overeengekomen bedrag uit,
indien de verzekerde is getroffen door een ongeval dat dood of
blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, behoudens in geval er
sprake is van een omstandigheid als vermeld in art. 3
(uitsluitingen).
2. Uitkering bij overlijden
In geval van overlijden van de verzekerde keert verzekeraar de
op het moment van het ongeval voor overlijden verzekerde som
uit. Op deze uitkering worden alle bedragen in mindering
gebracht die ter zake van hetzelfde ongeval wegens blijvende
invaliditeit reeds waren uitgekeerd.
3. Uitkering bij blijvende invaliditeit
In geval van blijvende invaliditeit zal de mate van blijvende
invaliditeit medisch worden bepaald, uiterlijk twee jaar na de
dag van het ongeval. Tenzij anders is overeengekomen, wordt
de mate van blijvende invaliditeit in Nederland vastgesteld.
Uitgaande van de verzekerde som op het moment
van het ongeval zullen in de hierna bij algehele verlamming
Bij algeheel verlies van verstandelijke vermogens
Bij algeheel (functie)verlies van:
Het gezichtsvermogen van beide ogen 100%
Het gezichtsvermogen van 1 oog
35%
Het gehoor van beide oren
60%
Het gehoor van 1 oor
25%
Een arm tot in het schoudergewricht
75%
Een hand, of 5 vingers van 1 hand
65%
Een duim
25%
Een wijsvinger
15%
Elke overige vinger
10%
Een been tot in het heupgewricht
70%
Een voet
50%
Een grote teen
10%
Elke overige teen
5%
Een nier of milt
10%
De reuk
15%
De smaak
10%

Van de hiervoor genoemde percentages zal - met uitzondering van
die voor de reuk of de smaak, waarbij slechts uitkering plaatsvindt
bij algeheel verlies - bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk
functieverlies een evenredig deel worden uitgekeerd.
In alle niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt het
uitkeringspercentage afgestemd op de mate van blijvende invaliditeit
die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. De bepaling van
dit percentage (functie)verlies geschiedt volgens objectieve
maatstaven overeenkomstig de laatste uitgave van de "Guides to
the Evaluation of Permanent Impairment" van de American Medical
Association (AMA), en/of aangevuld met de richtlijnen van de
Nederlandse specialistenverenigingen.
Indien medisch kan worden vastgesteld dat een ongeval blijvende
invaliditeit ten gevolge zou hebben gehad, zal bij overlijden binnen 2
jaar anders dan als rechtstreeks gevolg van dit ongeval, recht op
uitkering bestaan.
Het uitkeringspercentage wordt in een dergelijk geval gesteld op het
percentage dat op grond van de in het bezit van verzekeraar zijnde
medische rapporten vermoedelijk definitief zou zijn vastgesteld,
indien de verzekerde niet zou zijn overleden.
De totale uitkering voor één (onder)deel van het lichaam of orgaan
ter zake van meerdere ongevallen de verzekerde tijdens de duur
van de verzekering overkomen, zal nimmer méér bedragen dan de
uitkering die maximaal zou zijn gedaan,
indien één ongeval dit (onder)deel of orgaan zou hebben getroffen.
Ter zake van hetzelfde ongeval zal nimmer méér dan het door de
polis verzekerde bedrag worden uitgekeerd.
Is er één jaar ná het ongeval nog geen blijvende invaliditeit
vastgesteld, dan vergoedt verzekeraar over het bedrag dat wegens
blijvende invaliditeit uiteindelijk zal worden uitgekeerd de wettelijke
rente die tegelijk met de uitkering wordt verstrekt. Bij de berekening
van de rente zal worden uitgegaan van het percentage wettelijke
rente dat vanaf de 366e dag ná het ongeval van toepassing was.
Indien de blijvende invaliditeitsgraad méér bedraagt dan 25% zal het
uitkeringspercentage worden verhoogd tot het percentage zoals in
onderstaande tabel is vermeld.
Verhoogde uitkeringspercentages van de progressieve
invaliditeitsdekking:
A
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44

B
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82

A
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

A = invaliditeitsgraad
4.

B
85
88
91
94
97
100
105
110
115
120
125
130
135
140
100%
145
100%
150
155
160
165

A
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

B
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260

A
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

B
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350

B= uitkeringspercentage

Tijdsduur en verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht gedurende 24 uur per etmaal over
de gehele wereld.
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Extra dekkingen
a. Overlijden buiten Nederland
Indien de verzekerde ten gevolge van een ongeval buiten
Nederland komt te overlijden, vergoedt verzekeraar boven
het eventueel voor overlijden verzekerde bedrag tot
maximaal € 1134 per gebeurtenis per verzekerde de
kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.
b. Vliegtuigkaping
Onder de verzekering zijn medebegrepen ongevallen de
verzekerde overkomen als passagier van een gekaapt
vliegtuig gedurende het verblijf aan boord van dit vliegtuig voor zover het ongeval veroorzaakt wordt door zich
eveneens aan boord bevindende personen of door in het
vliegtuig binnengesmokkelde gevaarlijke stoffen - alsmede
gedurende gijzeling in aansluiting op de kaping, tenzij de
vliegtuigkaping en de gijzeling in aansluiting op de kaping
plaatsvindt op het grondgebied van een land waarin zich
omstandigheden voordoen zoals omschreven in art. 3.4.
c. Gijzeling
Onder de verzekering zijn medebegrepen ongevallen de
verzekerde overkomen tijdens gijzeling of gijzelingsacties
of tijdens pogingen hieraan te ontkomen.
Onder gijzeling wordt verstaan het met geweld of onder
bedreiging van geweld overmeesteren van personen,
alsmede het zich meester maken van de ruimte, het
gebouw, het voer- of vaartuig waarin zich personen
bevinden die vervolgens van hun vrijheid worden
beroofd.Het bepaalde onder art. 3.4 blijft onverminderd van
kracht.Deze verzekering behoudt bij afloop van de
overeenkomst tijdens de duur van de vliegtuigkaping of
gijzeling ten aanzien van deze vliegtuigkaping of gijzeling
nog een geldigheidsduur van 1 jaar.

Artikel 3 Uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten ongevallen die de verzekerde
zijn overkomen:
1. Opzet
door opzet van hemzelf of begunstigde(n);
2. Waagstukken
door waagstukken, tenzij redelijkerwijs noodzakelijk voor de
uitoefening van het beroep, en vechtpartijen anders dan bij
rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen,
dieren of goederen te redden. Deze beperking geldt niet voor
kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
3. Misdrijven
bij het plegen van of deelnemen aan misdrijven of bij de poging
daartoe;
4. Molest
door of ontstaan uit molest;
5. Atoomkernreactie
als gevolg van of optredend bij atoomkernreacties, tenzij
toegepast bij een voor hem door een ongeval noodzakelijk
geworden behandeling, verricht door of op voorschrift van een
arts;
6. Alcoholmisbruik
tijdens kennelijke staat van dronkenschap, tenzij ten genoegen
van verzekeraar wordt bewezen dat géén verband bestaat
tussen het ongeval en de dronkenschap;
7. Bedwelmende middelen
door misbruik van genees-, bedwelmende, opwekkende of
verdovende middelen, anders dan overeenkomstig een daartoe
door een arts aan verzekerde verstrekt voorschrift;
8. Snelheidswedstrijden
tijdens voorbereiding op en deelname aan snelheidswedstrijden
met een vlieg-, motorvaar- of motorrijtuig, tijdens duiken met
autonome beademingsapparatuur in open water en bij het
beoefenen van enige sport anders dan als amateur.

Artikel 4 Schade
1.

schade-aanmelding bij overlijden
Indien de verzekerde overlijdt, is het bovenstaande van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ieder
recht op uitkering vervalt, indien de begunstigde(n) niet

2.

3.

4.

tenminste 48 uur vóór de begrafenis of crematie aan
verzekeraar van het overlijden heeft kennisgegeven, tenzij de
begunstigde(n) ten genoegen van verzekeraar aannemelijk
maakt (maken) dat zulks redelijkerwijs niet mogelijk was.
Schade-aanmelding bij invaliditeit
De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van
een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende
invaliditeit zou kunnen ontstaan. Indien de aangifte later wordt
gedaan, bestaat eerst recht op uitkering als ten genoegen van
verzekeraar wordt aangetoond:
a. dat de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
b. dat de gevolgen van het ongeval niet door ziekte,
gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid zijn vergroot;
c. dat de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelende arts heeft opgevolgd.
Sectie
De begunstigde(n) is (zijn) verplicht onvoorwaardelijk
medewerking te verlenen aan alle door verzekeraar nodig
geachte maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak. Het
niet nakomen van deze verplichting doet elk recht op uitkering
vervallen.
Verplichtingen verzekerde
De verzekerde is voorts verplicht:
a. zich direct onder behandeling van een arts of specialist te
stellen en al het mogelijke te doen om zijn herstel te
bevorderen;
b. zich desgevraagd door een door verzekeraar aangewezen
arts te laten onderzoeken ter plaatse waar deze dit
onderzoek wenst èn aan deze alle gewenste inlichtingen te
verstrekken;
c. zich desgevraagd op kosten van verzekeraar voor een
onderzoek te laten opnemen in een voor verzekeraar aan
te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting;
d. verzekeraar machtiging te verlenen bij derden inlichtingen
in te winnen;
e. alle door verzekeraar nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken en geen feiten of
omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van
de mate van de blijvende invaliditeit van belang zijn;
f. verzekeraar terstond op de hoogte te stellen van zijn
geheel of gedeeltelijk herstel;
g. tijdig overleg te plegen met verzekeraar bij vertrek naar
een ander verpleegadres of naar het buitenland;
Voor zover de verzekerde niet in staat is de voornoemde
verplichtingen na te komen, rusten deze op de
verzekeringnemer. Het niet nakomen van deze verplichtingen
doet elk recht op uitkering vervallen. Elk recht op uitkering
vervalt evenwel, indien de aangifte later geschiedt dan 3 jaar na
het plaatsvinden van het ongeval.

Artikel 5 Bestaande invaliditeit of ziekelijke
toestand
Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een
ziekelijke toestand of door een lichamelijke of geestelijke afwijking
van de verzekerde wordt niet méér uitgekeerd dan wanneer het
ongeval een geheel valide en gezond persoon zou zijn overkomen.
Deze beperking is niet van toepassing, indien de gevolgen zijn
vergroot door een ongeval waarvoor krachtens deze verzekering
recht op uitkering bestaat of reeds uitkering is verleend.

Artikel 6 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt voorts automatisch:
1. 30 dagen nadat de verzekerde zich metterwoon buiten
Nederland heeft gevestigd;
2. zodra de verzekerde een beroep gaat uitoefenen; zonder dat
hiervoor enige mededeling van zijde van verzekeraar verplicht
is.

www.westenburg.nl
Model XKO061

Pagina 2 van 2
WESTENBURG PARTICULIER PAKKET

