Verschillenoverzicht Ongevallenverzekering MAXI ALL‐IN

Verschillenoverzicht voorwaarden Ongevallenverzekering MAXI ALL‐IN 06/05
Oude voorwaarden
Voorwaarden MAXI ALL‐IN Verzekering
Versie 06/05 Module Ongevallen
Verzekerd bedrag

Keuze uit diverse combinaties:
Rubriek A € 2.269
Rubriek B € 9.076
of
Rubriek A € 4.538
Rubriek B € 18.152
of
Rubriek A € 6.807
Rubriek B € 27.227
of
Rubriek A € 9.076

Stijgende invaliditeitsschaal
Verplichte combinatie met reisverzekering

Niet van toepassing
Ja

Kinderen automatisch meeverzekerd?

Kinderen van verzekeringnemer zijn tot 5 jaar
automatisch meeverzekerd tot maximaal 10% van de
verzekerde sommen zonder dat hiervoor premie
verschuldigd is.
Het beroep van verzekerde(n) is van invloed op de
premie van deze verzekering.

Beroep van verzekerde(n)

2022‐03
Nieuwe voorwaarden
Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering
Idéaalpakket
artikel Model 09‐2021
artikel
Vaste combinatie:
Rubriek A € 15.000
Rubriek B € 35.000

73.3

Ja (dus maximale uitkering Rubriek B is € 78.750)
Niet van toepassing.

73.2

Niet van toepassing. Kinderen moeten worden
aangemeld voor de verzekering. Voor hen wordt
direct premie in rekening gebracht.

82

Het beroep van verzekerde(n) is niet van invloed op
de premie van deze verzekering.

5.10

74
Als ongeval wordt ook beschouwd (limitatief):
• val in het water of enige andere stof;
• verdrinking of verstikking;
• isolatie van de buitenwereld door enige ramp of
onheil;
• zonnesteek en bevriezing m.u.v. hitteberoerte,
warmte‐ of koudebevanging;
• infectie of bloedvergiftiging in aansluiting op een
verwonding;
• verwikkelingen als gevolg van medische behandeling
van ongevalsletsel.

De lijst met gebeurtenissen die gelijk worden gesteld
aan een ongeval is in deze nieuwe voorwaarden veel
uitgebreider dan de opsomming in de oude
voorwaarden. Nieuw toegevoegd zijn onder meer:
spierletsels, HIV‐besmetting, blikseminslag, moord,
dood, mishandeling en whiplashtrauma.

1.3.4

Aanvullende vergoedingen
Repatriëring na overlijden

Nee

2.1

Uitvaartkosten

Nee

Exrtra vergoedingen

Nee

Ja, mits het ongeval buiten Nederland plaatsvindt
wordt maximaal € 2.500 per verzekerde vergoed.
Ja, bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt
maximaal € 5.000 per verzekerde vergoed.
Ja, tot maximaal € 3.500 voor bijvoorbeeld
tandheelkundige behandeling, ziekenvervoer,
gezinshulp, bijles door een bevoegde leraar.

Daggeld bij ziekenhuisopname

Nee

Ja, € 20 per opnamedag tot maximaal 60 dagen.

2.4

Exra school‐/studiejaar

Nee

Ja, wanneer het kind door een ongeval de opleiding
niet (volledig) kan volgen.

2.5

Onder ongeval wordt ook verstaan:

Uitsluitingen
Jachtrisico
Sport als (neven) beroep
Militaire dienst
Verblijf in onderzeeboot
(Poging tot) zelfdoding
Deelnemen aan vechtpartij
Niet nakomen verplichtingen na een
ongeval
Binnenkrijgen ziektekiemen door insect
Onware opgave, verkeerde voorstelling
Vechtpartijen anders dan zelfverdediging
Uitgesloten sporten
Lichamelijke aandoeningen

Overig
Gliedertaxe (uitkeringspercentages bij
blijvende invalditeit)

Uitgesloten
Uitgesloten
Uitgesloten
Uitgesloten
Niet uitgesloten
Niet uitgesloten
Niet uitgesloten

84.1.13
84.1.12
84.1.16
84.1.16

Niet uitgesloten
Niet uitgesloten
Niet uitgesloten

2.2
2.3

Niet uitgesloten
Niet uitgesloten
Niet uitgesloten
Niet uitgesloten
Uitgesloten
Uitgesloten
Uitgesloten

3.4
3.6
3.13

Uitgesloten
Uitgesloten
Uitgesloten

3.9
3.14
3.6

De nieuwe lijst met uitgesloten sporten wijkt af van de 84.1.14 De nieuwe lijst met uitgesloten sporten wijkt af van de 3.10
oude lijst.
oude lijst.
Niet aanwezig in de lijst met uitsluitingen.
Lijst met uitgesloten lichamelijke aandoeningen zoals 3.11
een hernia of golfarm is opgenomen bij de
uitsluitingen.

De percentages zijn lager dan of gelijk aan de nieuwe
voorwaarden. Voor "beide nieren" is 100%
opgenomen. Deze ontbreekt in de lijst in de nieuwe
voorwaarden.
Leeftijdsafhankelijke korting op de uitkering Ja, 50%/65%/80% korting op uitkering voor blijvende
invaliditeit afhankelijk van de leeftijd vanaf 66 jaar.
Daarnaast geldt een maximum uitkeringsbedrag.

76.3

De uitkeringspercentages zijn gelijk aan of hoger dan 5.7
dan in de oude voorwaaren. Een regeling voor "beide
nieren" ontbreekt.

78

Ja, vanaf 76 jaar wordt de uitkering gehalveerd.

4.2
5.1.2

Verschillenoverzicht Ongevallenverzekering MAXI ALL‐IN
Verlaging van de uitkering bij niet dragen
verplichte gordel of helm
Verdubbeling van de uitkering

Niet aanwezig.

Ja, verlaging van de uitkering met 25%.

4.4
5.1.3

Nee

Ja, als er kinderen zijn verzekerd en beide ouders
overlijden als gevolg van een ongeval.

4.3

Premievrijstelling

Nee

Als wij uitkering verlenen voor volledige blijvende
8
invaliditeit of overlijden, dan blijft de verzekering voor
de overige verzekerden van kracht zonder verplichting
premie te betalen.

Beëindiging van de verzekering door Ansvar De verzekering kan niet worden beëindigd door:
• schriftelijke opzegging door Ansvar tegen de
vervaldatum;
• opzegging na aanmelding van een schadegeval.

83.1.1
en
83.1.2

2.3 (algemene
In de algemene voorwaarden model 202102 is
bepaald dat de verzekering door Ansvar mag worden voorwaarden)
opgezegd:
• met een opzegtermijn van 2 maanden per
hoofdpremievervaldatum;
• binnen 30 dagen nadat wij uw schadeclaim hebben
betaald of afgewezen. Er geldt een opzegtermijn van 2
maanden.
• En andere situaties zoals een risicowijziging, een
vertrouwensbreuk of ongewenst behandelen van
onze medewerkers

De tekst van de algemene voorwaarden is geactualiseerd en voldoet aan actuele wet• en regelgeving.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.

