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Algemeen

Gezinsongevallenverzekering
Polisvoorwaarden gezinsongevallenverzekering formulier no. 1104a
Polisvoorwaarden gezinsongevallenverzekering formulier no. 1105
Polisvoorwaarden gezinsongevallenverzekering formulier no. 1106
‐

Repatriëring

Indien verzekerde in het buitenland is overleden, worden de kosten vergoed die verband houden met het vervoer van het
stoffelijk overschot naar Nederland, mits deze kosten niet elders voor vergoeding in aanmerking komen. (Artikel 5)

Uitvaartkosten

Niet verzekerd.

Aanvullende vergoedingen

Niet verzekerd.

Daggeld bij
ziekenhuisopname
Extra school‐/studiejaar

Niet verzekerd.

Begrip Ongeval

Niet verzekerd.

Een van buiten komende, plotselinge van zijn wil onafhankelijke, gewelddadige inwerking op het lichaam van verzekerde
die rechtstreeks dusdanig medisch vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, dat zijn overlijden of invaliditeit daarvan
het gevolg is. Met een ongeval worden gelijkgesteld:
• ontwrichting, verstuiking alsmede verrekking of scheuring van spieren of pezen;
• letsel veroorzaakt door wrijven of schuren;
• letsel als gevolg van gerechtvaardigde zelfverdediging dan wel als gevolg zichzelf, anderen of dieren te redden;
• complicaties ten gevolge van eerste hulp of medische behandeling van door een ongeval veroorzaakt letsel;
• acute inwerking van of vergiftiging door stoffen; ‐besmetting door ziektekiemen als gevolg van een onvrijwillige val in
water of een andere stof;
• ongewild binnenraken van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, ogen, oren of luchtwegen;
• verbranding, verdrinking, verstikking, bevriezing, zonnesteek, uitputting, verhongering en verdorsting.
Het binnenkrijgen van ziektekiemen als gevolg van een insectenbeet of ‐steek is in ieder geval geen ongeval.

Ongevallenverzekering Idéaalpakket
Algemene voorwaarden model 202102
Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Idéaalpakket Model 09‐2021
De schrijfstijl is verbeterd, de lay‐out is gemoderniseerd en de volgorde van de artikelen is veranderd. Hiermee worden de
voorwaarden prettiger leesbaar en begrijpelijker. Bovendien is "Neerlandia van 1880" vervangen door Ansvar.
Als u ten gevolge van een ongeval tijdens een verblijf buiten Nederland overlijdt, vergoeden wij bovendien de kosten van repatriëring
van het stoffelijk overschot naar Nederland. De maximale vergoeding bedraagt €2.500 per verzekerde. (Artikel 2.1)
Als wij een uitkering in verband met overlijden als gevolg van een ongeval verlenen, betalen wij bovendien de begrafenis‐ of
crematiekosten tot maximaal € 5.000 per verzekerde. (Artikel 2.2)
Per verzekerde vergoeden wij de aantoonbare en redelijke kosten die een direct gevolg zijn van het ongeval, tot een maximum van €
3.500 per ongeval. Dit maximumbedrag geldt voor alle hierna genoemde kosten (A t/m I) samen:
A kosten van tandheelkundige behandeling;
B kosten van (internationaal) ziekenvervoer;
C kosten van plastisch chirurgische behandelingen om de zichtbaar blijvende gevolgen van een ongeval te verfraaien of te verwijderen;
D kosten van gezinshulp;
E kosten van woningaanpassing;
F kosten van geneeskundige behandeling(en);
G schade aan persoonlijke bezittingen die door het ongeval beschadigd zijn. Onder persoonlijke bezittingen verstaan wij in dit verband
geen motorrijtuig;
H reiskosten gemaakt door uw gezinsleden, ten behoeve van ziekenbezoek aan u met een privévervoermiddel of openbaar vervoer;
I kosten van bijles door een bevoegde bijlesleraar. (Artikel 2.3)

Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt voor de behandeling van een ongeval, dan ontvangt u een extra vergoeding van
€ 20 per dag voor elke dag dat u opgenomen bent geweest. (Artikel 2.4)
Kan uw kind door een ongeval, dat hem of haar is overkomen, zijn/haar opleiding niet (volledig) volgen? En moet uw kind daarom het
school‐/studiejaar overdoen? Dan ontvangt u een vergoeding voor de door u in dat opleidingsjaar gemaakte studiekosten. Deze kosten
moeten worden aangetoond, bijvoorbeeld met een factuur. De maximale vergoeding bedraagt
€ 2.500 per verzekerd kind, per ongeval. Eerder door ons vergoede kosten die verband houden met bijles, worden op de vergoeding in
mindering gebracht. (Artikel 2.5)
Een gebeurtenis waarbij fysiek geweld dat tijdens de looptijd van de verzekering plotseling en onverwacht van buiten af op uw lichaam
inwerkt, met blijvende invaliditeit of overlijden tot direct gevolg. De volgende gebeurtenissen stellen wij gelijk aan een ongeval als
deze zich tijdens de looptijd van de verzekering plotseling en onverwacht bij u voordoen:
• acute vergiftiging door het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen;
• besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie als rechtstreeks gevolg van:
‐ een onvrijwillige val in het water of een andere stof; of
‐ het vrijwillig betreden van water of een andere stof in verband met het redden van mens, dier en/of zaken;
• het plotseling en ongewild binnenkrijgen van schadelijke stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen
of het gehoor. Het binnendringen van ziektekiemen en allergenen wordt niet onder schadelijke stoffen of voorwerpen verstaan;
• spierletsels die plotseling zijn ontstaan en waarvan hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen, zoals een verstuiking,
verrekking, ontwrichting of scheuring van een spier, band of pees;
• verstikking, verdrinking, bevriezing, verbranding, zonnebrand, zonnesteek of hitteberoerte;
• blikseminslag of andere elektrische ontlading;
• uitputting, verhongering, uitdroging als gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken van de buitenwereld, zoals door schipbreuk,
noodlanding, instorting, natuurramp, watersnood, insneeuwing of aardbeving;
• complicaties of verergering van het ongevalletsel als direct gevolg van eerstehulpverlening of van de door een bevoegde arts
voorgeschreven geneeskundige behandeling;
• moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe, gijzeling en terreuractie door niet‐militairen.
• rechtmatige zelfverdediging bij (poging tot) redding van mens of dier;
• wondinfectie of bloedvergiftiging die het gevolg is van het letsel dat is opgelopen bij een ongeval;
• hiv‐besmetting die het gevolg is van een bloedtransfusie of een injectie met een besmette naald tijdens een (be)handeling
uitgevoerd door een door de bevoegde instanties erkende arts of verpleegkundige;
• whiplashtrauma (Whiplash Associated Disorder) gevolgd door het postwhiplash syndroom. Hieronder wordt verstaan de lichamelijk
functionele beperkingen die zijn opgetreden als gevolg van een medisch vast te stellen cervicaal of lumbaal acceleratie‐
/deceleratieletsel van de wervelkolom.
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Beperking uitkering

Niet van toepassing.

Als u op het moment van het ongeval ouder bent dan 75 jaar halveren wij de uitkering. (Artikel 4.2 en 5.1.2)
Als u op het moment van het ongeval als bestuurder of als passagier in of op een motorrijtuig rijdt en u draagt geen wettelijk
verplichte helm of geen wettelijk verplichte veiligheidsgordel, dan verlagen wij de uitkering met 25%. Wij verlagen de uitkering niet
met 25% als uw erfgenamen of de begunstigde kunnen aantonen dat uw overlijden door het ongeval niet komt doordat u geen helm of
veiligheidsgordel droeg.
(Artikel 4.4 en 5.1.3)

Verhoogd
uitkeringspercentage
Percentages voor
functieverlies
Vaststelling mate van
blijvende invaliditeit
Overlijden na ongeval
waarbij eerst sprake was
van blijvende invaliditeit

Beperking aantal
verzekerden

Begustiging

Uitsluitingen

Niet van toepassing.

Ongeacht het aantal bij het ongeval betrokken verzekerden keren wij nooit meer uit dan in totaal € 1.000.000.
(Artikel 5.2.3)
Vanaf een invaliditeitsgraad van 26% geldt een verhoogd uitkeringspercentage. (Artikel 5.10)

In artikel 5.7 worden de percentages genoemd die worden toegerekend voor (functie)verlies van diverse lichaamsdelen en organen.
Deze percentages zijn in veel gevallen hoger dan in de oude voorwaarden. In geen enkele situatie is het percentage lager dan in de
oude gevallen.
De graad van invaliditeit wordt vastgesteld zodra er sprake is van een onveranderlijke toestand, doch uiterlijk binnen 4 jaar De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een arts of andere deskundige die wij aanwijzen. Deze vaststelling vindt
na het ongeval. Na 4 jaar wordt een uitkering verstrekt op basis van de mate van invaliditeit die op dat moment van
plaats zodra de verwachting is dat uw toestand niet meer zal verbeteren of verslechteren. De vaststelling vindt in ieder geval plaats
toepassing is, als ware er sprake van een eindsituatie. (Artikel 6)
binnen twee jaar na het ongeval. (Artikel 5.3)
Geen uitkering vindt plaats indien het overlijden meer dan 2 jaar na het ongeval plaatsvindt, tenzij bewezen wordt, dat het Als u overlijdt door een oorzaak die geen verband houdt met het ongeval, en de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit
heeft nog niet plaatsgevonden, dan keren wij het bedrag uit dat wij naar verwachting zouden uitkeren als u nog had geleefd en blijvend
overlijden een rechstreeks gevolg is van dat ongeval. (Artikel 5)
invalide zou zijn.
De uitkering wegens invaliditeit wordt geacht nimmer verschuldigd te zijn geweest indien de verzekerde binnen 1 jaar na
Als u overlijdt als gevolg van het ongeval, voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, dan ontvangt u geen uitkering voor
het ongeval is overleden. Eventueel reeds verleende uitkeringen worden echter niet teruggevorderd.
blijvende invaliditeit.
Bij overlijden na 1 jaar anders dan door de gevolgen van het ongeval waarop de invaliditeitsuitkering betrekking heeft, zal
de uitkering voor invaliditeit geschieden naar het percentage zoals dat als ongevalsgevolg redelijkerwijs mocht worden
Als u overlijdt als gevolg van het ongeval, na het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit, dan ontvangt u geen uitkering voor
verwacht, indien verzekerde in leven was gebleven. (Artikel 6)
blijvende invaliditeit. Als u al een uitkering voor blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval van ons heeft ontvangen, dan wordt
deze uitkering in mindering gebracht op de uitkering voor overlijden. Als de door u ontvangen uitkering voor blijvende invaliditeit de
uitkering voor overlijden overstijgt, dan zal het meerdere niet worden teruggevorderd. (Artikel 5.4)
In artikel 6 worden de percentages genoemd die worden toegerekend voor (functie)verlies van diverse lichaamsdelen en
organen.

Indien, blijkens de op het polisblad vermelde hoedanigheid, kinderen zijn medeverzekerd, geldt dit in onbeperkte vorm
voor maximaal 3 kinderen.
Indien meer kinderen onder de dekking van de verzekering vallen, zal een uitkering naar evenredigheid worden verminderd
in de verhouding van het feitelijke aantal gezinsleden ten opzichte van het aantal dat wordt gevormd door ouder of ouders
plus drie kinderen. (Artikel 7)
Tenzij anders is overeengekomen, zal bij invaliditeit van verzekerde worden uitgekeerd aan de desbetreffende verzekerde.
Tenzij anders is overeengekomen, zullen de overige uitkeringen geschieden aan verzekeringnemer. Ingeval van overlijden
van verzekeringnemer zal uitgekeerd worden aan de gezamenlijke erfgenamen van verzekeringnemer.
De Staat der Nederlanden kan nimmer als begunstigde optreden. (Artikel 8)

Er bestaat geen recht op uitkering indien:
• gereisd werd naar een gebied waarvoor bij aanvang van de reis een negatief reisadvies gold. Voor de verzekerde die zich
De meeste uitsluitingen zijn reeds in een gebiedt bevindt waarvoor tijdens de reis een negatief reisadvies gaat gelden, wordt de dekking gehandhaafd,
in de producten gelijk. Hier mits verzekerde het desbetreffende gebied zo snel mogelijk verlaat.
tonen wij daarom alleen de (deze uitsluiting staat niet in formulier 1106)
afwijkingen.
• het ongeval plaatsvond tijdens het rijden met een motorrijwiel met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, tenzij dit
risico blijkens vermelding daarvan op het polisblad uitdrukkelijk is meeverzekerd.
• deelname aan een vechtpartij, anders dan in geval van gerechtvaardigde zelfverdediging.
• het gebruik maken van vaartuigen buiten de binnenwateren of buiten de kustwateren.
• het besturen van een voertuig waarvoor in Nederland certificaat, rij‐ of vaarbewijs verplicht zou zijn gesteld, door een
van de verzekerden, zonder dat deze over dat certificaat beschikt.
Evenmin vindt uitkering plaats in verband met psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij deze medisch
aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel.
(Artikel 9)

Niet aanwezig.

Bij uw overlijden door een ongeval keren wij uit aan uw erfgenamen. Als er geen erfgenamen zijn, dan keren wij uit aan de op de polis
genoemde begunstigde(n), voor zover dat mag volgens de wet. Wij keren nooit uit aan een overheidsinstantie.
Bij blijvende invaliditeit van verzekerde door een ongeval keren wij uit aan de verzekeringnemer. (Artikel 7)

Geen recht op uitkering bestaat als het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met een of meerdere van de hierna vermelde
omstandigheden. (Artikel 3)
• U bestuurt een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer en u bent jonger dan 23 jaar.
• Het deelnemen aan een vechtpartij. Is er sprake van rechtmatige zelfverdediging of van een poging om uzelf, andere mensen, dieren
of zaken te redden of bent u jonger dan 16 jaar? Dan is het ongeval wel verzekerd.
• Het trainen voor of het deelnemen aan een snelheidswedstrijd of rally met motorrijtuigen of motorvaartuigen. Een
betrouwbaarheids‐, puzzel of oriëntatierit waarbij het snelheidselement géén rol van betekenis speelt, is wel verzekerd.
• Zelfdoding of een poging tot zelfdoding.
• U bent 18 jaar of ouder en brengt uw lichaam of leven roekeloos in gevaar. Brengt u zichzelf in gevaar omdat dit redelijkerwijs nodig
was om uw beroep uit te oefenen en heeft u de voorgeschreven, dan wel gebruikelijke, preventiemaatregelen in acht genomen? Dan
bent u voor dit ongeval wel verzekerd.
• Het binnenkrijgen van ziektekiemen door een insectenbeet of ‐steek.
• Ongevallen die veroorzaakt zijn door of ontstaan uit molest zijn niet verzekerd. Deze beperking geldt niet als het ongeval in het
buitenland ontstaat binnen 14 dagen na het uitbreken van het molest. Wel moet u, of bij uw overlijden de begunstigde, kunnen
aantonen dat u door het molest werd verrast.
• Er bestaat geen recht op uitkering als het gevolg van het ongeval uitsluitend bestaat uit: uitstulping van een tussenwervelschijf
(hernia nucleï pulposi), periathritis humeroscapularis (PAHS), tennisarm (epicondylitis lateralis), golfarm (epicondylitis medialis),
salmonella en legionella infecties, peesschede ontsteking, lumbago (lendenspit/aspecifieke lage rugklachten), hernia
(ingewandsbreuk), pijn en de gevolgen daarvan. (Artikel 3)
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Uitgesloten sporten

Verplichtingen na een
ongeval
De meeste verplichtingen
zijn in de producten gelijk.
Hier tonen wij daarom
alleen de afwijkingen.

Samenloop

Alle sporten en andere activiteiten waaraan een meer dan normaal risico op letsel voor de deelnemers is verbonden. In
algemene zin zijn dit in ieder geval alle (veelal gemotoriseerde) snelheidssporten en activiteiten die ten doel hebben
spanning of sensatie bij de deelnemer op te roepen (zgn. extreme sports). Hoewel de onderstaande opsomming niet
limitatief is, worden in ieder geval als gevaarlijke sporten beschouwd en zijn dus niet verzekerd:
• bergbeklimmen en afdalen (waaronder abseilen en tokkelen);
• blootsvoets waterskiën;
• bobsleeën;
• bungee jumping;
• canyoning; ‐ free style skiën, de disciplines springen en half pipe;
• grottenexpedities;
• helikopterskiën;
• parachutespringen (waaronder tevens te verstaan base jumping);
• parasailing;
• para‐skiën;
• rafting;
• rodelen;
• schansspringen;
• skeleton;
• skiën buiten de aangegeven pistes;
• skijöring;
• survivaltochten;
• ijsklimmen;
• wildwatervaren.

Contractduur

Het beoefenen van een van de volgende sporten:
• bergsport, tenzij het een gletsjer‐ of bergtocht is die plaatsvindt op gebaande wegen of paden of over terreinen die ook voor
ongeoefende personen begaanbaar zijn;
• vechtsport;
• para‐ en hanggliden;
• kitesurfen;
• parapenten;
• parachutespringen;
• bungeejumpen;
• duiken naar een diepte van meer dan 40 meter;
• ijszeilen;
• skispringen en ‐vliegen;
• figuurspringen, en andere extreme sporten.
Extreme sporten zijn sporten met een verhoogd ongevallenrisico. Hieronder verstaan wij sporten die met een hoge snelheid worden
beoefend en/of sporten die risicovolle elementen bevatten die de kans op ernstig lichamelijk letsel vergroten.
(Artikel 3.10)

Na een ongeval dat voor de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is verzekerde of verzekeringnemer
verplicht om:
• zo spoedig mogelijk de gebeurtenis te melden.
• in geval van enig strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie.
(Artikel 10)

Als u een ongeval krijgt zijn verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde verplicht dit aan ons te melden: ‐ bij overlijden door een
ongeval binnen 48 uur na het overlijden, maar in ieder geval vóór de crematie of begrafenis; ‐ bij een ongeval waaruit een recht op
uitkering voor blijvende invaliditeit kan ontstaan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na de ongevalsdatum. De
melding moet schriftelijk, telefonisch of per e‐mail gebeuren.
(Artikel 6.1)

Alleen in formulier 1106 (artikel 10.4) zijn sancties bij het niet nakomen van de verplichtingen opgenomen:
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een
of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Maatschappij heeft
benadeeld. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de hiervoor
onder 1 en 2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de Maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding
het verval van recht niet rechtvaardigt.

Van een strafbaar feit moet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie doen. U bent verplicht een kopie van deze aangifte aan ons te
sturen. (Artikel 7.5 Algemene voorwaarden)

Alleen formulier 1106 bevat een artikel over Samenloop met andere verzekeringen (14).
Indien (zo de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond) aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een
uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk van enige wet of andere
voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In zo’n geval zal alleen die schade voor vergoeding in
aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.

En‐bloc bepaling

Geen recht op uitkering bestaat als het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met een of meerdere van de hierna vermelde
omstandigheden.

U als verzekeringnemer bent verplicht uw volledige medewerking te verlenen bij het nakomen van de in het vorige artikel genoemde
verplichtingen door verzekerde. (Artikel 6.4)
Komt u een of meer verplichtingen bij schade niet na en worden wij hierdoor in onze redelijke belangen geschaad? Dan heeft u geen
recht op een schade‐uitkering. (Artikel 7.6 algemene voorwaarden)
Artikel 6 in de algemene voorwaarden gaat over Dubbele verzekering. In dit artikel wordt bepaald dat dit voor de
ongevallenverzekering niet van toepassing is:
Maakt u zonder deze verzekering aanspraak op een vergoeding of uitkering vanwege een andere verzekering (die u al dan niet eerder
heeft afgesloten), of door een wet of voorziening? Dan is er geen dekking. Wij vergoeden dan alleen schade die een andere partij niet
vergoedt. Wij vergoeden maximaal het op de polis genoemde verzekerde bedrag.

Bij een sommenverzekering zoals een ongevallenverzekering is bovenstaande bepaling niet van toepassing.
Het wijzigen van premie en/of voorwaarden is aan voorwaarden gebonden (Artikel 18).
In het artikel over Aanpassen van de premie en/of voorwaarden (en bloc wijzigingen) (5, Algemene voorwaarden) wordt geen
Indien hiertoe naar het oordeel van de Maatschappij een aanmerkelijk belang van verzekerde mee gemoeid is en dit door negatieve optie genoemd.
de Maatschappij om logistieke redenen noodzakelijk wordt geacht, kan de Maatschappij een wijziging van dekking en/of
voorwaarden aanbieden op basis van de zogenaamde negatieve optie, dit houdt in het wijzigen van de verzekering zonder
voorafgaande goedkeuring door verzekeringnemer, waarbij de verzekeringnemer de mogelijkheid heeft deze wijziging
achteraf ongedaan te maken.
De verzekering heeft een geldigheidsduur van onbepaalde tijd, tenzij op de polis iets anders staat. U kunt de verzekering op ieder
De op de polis genoemde termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde termijn verlengd.
moment opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.
(Artikel 2.3 Algemene voorwaarden)
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Begin en einde van de
verzekering

De verzekering eindigt:
a) op de contractsvervaldatum te 0.00 uur, indien de verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen voor deze datum per aan de
Maatschappij gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd.
b) indien de verzekeringnemer weigert de aanpassing van premie en/of voorwaarden te accepteren die de Maatschappij
op grond van artikel 14 kan verlangen, op de voorgestelde wijzigingsdatum.
c) voor kinderen die de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt, per de eerstkomende hoofdpremievervaldatum.
d) voor de verzekerde die de 65‐jarige leeftijd heeft bereikt per de eerstkomende hoofdpremievervaldatum.
e) voor de verzekerde die zich feitelijk in het buitenland heeft gevestigd, 7 dagen na vertrek uit Nederland.
Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen, is deze verzekering van de zijde van de Maatschappij
onopzegbaar.

Wij mogen de verzekering opzeggen als u informatie voor ons heeft achtergehouden bij de aanvraag van de verzekering of feiten
anders heeft weergegeven, als u heeft gehandeld met de opzet ons te misleiden en als iemand die belang heeft bij de verzekering
voorkomt op de sanctielijst. Er geldt geen opzegtermijn.
Wij mogen de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden:
• per hoofdpremievervaldatum;
• binnen dertig dagen nadat een schade is gemeld of nadat een schadeclaim is betaald of afgewezen;
• als wij u een aanmaning hebben gestuurd en u betaalt alsnog niet;
• als het risico wijzigt in een risico dat niet binnen onze acceptatierichtlijnen past;
• als sprake is van een vertrouwensbreuk;
• bij het ongewenst behandelen van onze medewerkers en/of het beschadigen van onze eigendommen danwel van de partijen
waarmee wij samenwerken.
De verzekering eindigt automatisch op het moment dat u niet meer in Nederland woont.
(2, Algemene voorwaarden)
Wij kunnen deze verzekering niet opzeggen na een ongeval of wanneer uw gezondheid is verslechterd.
(Artikel 10.3, Bijzondere voorwaarden).
Gemoderniseerd. In dit artikel staat waarvoor wij uw gegevens gebruiken, wat uw rechten zijn, hoe wij omgaan met bijzondere
persoonsgegevens, welke gedragscode van toepassing is en wanneer wij uw gegevens bij Stichting CIS vastleggen. Inclusief verwijziging
naar ons privacy statement. (Artikel 13, Algemene voorwaarden)
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. (Artikel 11, Algemene voorwaarden)
In dit artikel staat beschreven welke stappen verzekeringnemer kan ondernemen als hij klachten heeft over de uitvoering van de
verzekering. Vernieuwd. (Artikel 12, Algemene voorwaarden)
U kunt de verzekering ongedaan maken zonder opgave van een reden en zonder dat sprake is van een boete. Hierbij gelden wel enkele
regels. (Artikel 3, Algemene voorwaarden)
Wij hebben ons voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het “Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” is op deze
verzekering van toepassing. Onze uitkeringsverplichting is beperkt als er sprake is van schade in verband met het terrorismerisico. Wij
vergoeden de schade in dat geval op basis van het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT). De tekst van het clausuleblad en het protocol kunt u bekijken op www.terrorismeverzekerd.nl of
www.turien.nl.
(Artikel 9, Algemene voorwaarden)
In dit artikel wordt uitgelegd dat wij ons moeten houden aan nationale en internationale (sanctie)regels. U mag bij ons geen
verzekering afsluiten als u of een andere belanghebbende bij deze verzekering voorkomt op een nationale of internationale
sanctielijst. (Artikel 14, Algemene voorwaarden)
Als wij een uitkering verlenen voor overlijden of voor volledige blijvende invaliditeit dan zal de verzekering voor de overige
verzekerden van kracht blijven zonder de plicht tot premiebetaling. De verzekering wordt premievrij met ingang van de eerstvolgende
premievervaldatum na overlijden of na vaststelling door ons van de volledige blijvende invaliditeit. (Artikel 8)

Beknopt privacystatement

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toepasselijk recht
Klachten
Bedenktermijn

Niet aanwezig.
In dit artikel staat beschreven welke stappen verzekeringnemer kan ondernemen als hij klachten heeft over de uitvoering
van de verzekering.
Niet aanwezig.

Terrorisme (NHT)

Niet aanwezig.

Sanctiewetgeving

Niet aanwezig.

Premievrijstelling

Niet aanwezig.

Omschrijving Van Dale

Met betrekking tot alle overige begrippen in de polis en deze polisvoorwaarden zal als uitsluitende omschrijving gelden de Niet aanwezig.
omschrijving zoals gegeven in de meest recente editie van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking en verzekerde limieten/rubrieken leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.

