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ARTIKEL 1
DEFINITIES
Verzekerden
Degenen wiens overlijden is verzekerd en als zodanig op het polisblad zijn
vermeld en/of omschreven.
Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten komende
geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, dat als enige en
rechtstreekse oorzaak zijn overlijden tot gevolg heeft.
Onder ongeval wordt mede verstaan:
de gevolgen van een medische verkeerde behandeling, wondinfectie of
bloedvergiftiging, mits rechtstreeks verband houdend met een gedekt ongeval;
lichamelijk letsel bij rechtmatige zelfverdediging, alsmede bij redding van
personen, dieren of goederen of poging daartoe;
acute vergiftiging door het binnenkrijgen van giftige en/of bijtende gassen,
dampen, stoffen, vloeistoffen, spijzen en/of dranken, alsmede het onvrijwillig
binnen krijgen van vreemde voorwerpen, met uitzondering van genees-,
genots- of verdovende middelen, tenzij op medisch voorschrift verstrekt in
verband met een gedekt ongeval. Uitgesloten is besmetting of vergiftiging door
bacteriën of virussen behoudens het onder artikel 1.2.b.6 bepaalde;
verstuiking, ontwrichting, spier- en/of peesverrekking of verscheuring, alsmede
beschadiging van weke delen of kraakbeen;
bevriezing, verbranding (exclusief zonnebrand en/of bestraling, behoudens het
bepaalde in artikel 1.2.b.1), verdrinking, verstikking of zonnesteek, alsmede
uitputting, verdorsting, verhongering, zonnebrand, ten gevolge van het
geïsoleerd raken door bijvoorbeeld onvrijwillige insluiting, instorting,
insneeuwing, invriezing, noodlanding of schipbreuk;
bacteriële- of virusbesmetting door een val in een vaste of vloeibare vloeistof.
Verzekerde rubriek
In dit artikel wordt de dekking van de verzekerde rubriek omschreven.
Rubriek A: Recht op uitkering bij overlijden.
Indien verzekerde ten gevolge van een ongeval komt te overlijden keert
verzekeraar het voor overlijden verzekerde bedrag uit.
Rubriek A: Verzekerde som € 5.000,-.
ARTIKEL 2
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

VERZEKERINGSGEBIED

bedraagt;
4.12

indien bij een verkeersongeval verzekerde als bestuurder krachtens wettelijke
bepalingen niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen;

4.13

door molest, tenzij het ongeval buiten Nederland plaatsvindt binnen 14 dagen
nadat zich voor de eerste keer dergelijke gebeurtenissen voordoen in een land
waar verzekerde verblijft en hij/zij door het uitbreken van de gebeurtenissen
aldaar is verrast;

4.14

door rellen, relletjes en opstootjes, tenzij verzekerde bewijst dat hij niet aan de
zijde van de onruststokers actief of door opruiing hieraan deelnam;

4.15

door psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij deze medisch
aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan
hersenletsel;

4.16

tijdens het gebruik van houtbewerkingmachines;

4.17

door het niet dragen van de voorgeschreven veiligheidsgordels of helm.
ARTIKEL 5
VERPLICHTINGEN NA EEN ONGEVAL
Verplichtingen van verzekeringnemer/verzekerde

5.1

Verzekeringnemer, verzekerde en/of belanghebbende(n) zijn verplicht binnen
8 dagen aan verzekeraar kennis te geven van het ongeval en, met
inachtneming van het in dit artikel bepaalde, desgevraagd alle nadere
inlichtingen te verschaffen. Indien verzekeringnemer verzekerde en/of
belanghebbende(n) de op hen rustende verplichtingen niet nakomen heeft
verzekeraar het recht alle uitkeringen te weigeren.

5.2
5.2.1

Bij overlijden zijn verzekeringnemer en/of belanghebbende(n) verplicht:
uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of de crematie elektronisch, telefonisch of
per telefax aan verzekeraar kennis te geven van het overlijden dan wel dit per
aangetekende brief te doen, welke brief verzekeraar uiterlijk 48 uur voor de
begrafenis of crematie moet hebben ontvangen;
de door verzekeraar aangewezen geneeskundigen alle gelegenheid te geven
elk door hen noodzakelijk geacht onderzoek naar de doodsoorzaak in te
stellen.

5.2.2

ARTIKEL 6
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de uitkering:
6.1.

ARTIKEL 3
OMVANG VAN DE DEKKING
De dekking van deze verzekering wordt vastgelegd op het polisblad. Op dit
polisblad staat waarvoor dekking wordt geboden en het verzekerde bedrag.
ARTIKEL 4
Niet gedekt zijn ongevallen ontstaan:

UITSLUITINGEN

4.1

door opzet of met goedvinden van verzekerde of begunstigde;

4.2

door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke
middelen, alsmede alcoholhoudende drank, waarbij het bloedalcoholgehalte
1.5 promille te boven gaat, tenzij verzekerde of de begunstigde bewijst dat er
geen oorzakelijk verband bestond tussen het ongeval en het onder invloed
zijn;

4.3

bij het (mede) plegen van of medeplichtig zijn aan een misdrijf;

4.4

door een waagstuk waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in
gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was voor
een juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij een
poging zichzelf, of anderen, dieren of zaken te redden;

4.5

tijdens het zich als bemanningslid aan boord bevinden van een luchtvaartuig,
niet zijnde een zweefvliegtuig;

4.6

als niet-gebrevetteerde zweefvlieger of niet-gediplomeerd parachutespringer;

4.7

tijdens deelneming aan gevechtssporten zoals bokswedstrijden, maar ook
tijdens deltavliegen en strandzeilen;

4.8

tijdens professionele sportbeoefening;

4.9

door grove veronachtzaming van de geboden veiligheidsmaatregelen en
voorschriften tijdens tochten in het hooggebergte en op gletsjers (met of
zonder ski’s), alsmede tijdens het klettern tegen rotsen en over ijs, canyoing en
schansspringen;

4.10

tijdens de voorbereiding tot of deelname aan snelheids- of
behendigheidswedstrijden;

4.11

tijdens het besturen van een motorrijwiel of scooter indien verzekerde als
bestuurder jonger is dan 24 jaar en de motorcilinderinhoud 50 cc of meer

7.1

BEGUNSTIGING

ingeval van overlijden van verzekerde aan diens echtgeno(o)t(e), dan wel
diens geregistreerd partner of een andere levensgezel en bij ontbreken van
deze aan de wettige erfgenamen van verzekerde en bij ontstentenis daarvan
aan hun rechtverkrijgenden;
- de Staat der Nederlanden kan nimmer als begunstigde optreden.
ARTIKEL 7
DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
De verzekering / dekking eindigt op de eerste dag volgend op de dag dat
verzekeringnemer / verzekerde daadwerkelijk domicilie kiest / zich gaat
vestigen buiten Nederland.

7.2

De verzekering / dekking eindigt direct indien verzekeringnemer, verzekerden
en/of belanghebbende(n) bedrog plegen;

7.3

De verzekering / dekking eindigt zodra het verzekeringspakket, waarvan deze
verzekering deel uitmaakt, wordt beëindigd.
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