Verschillenoverzicht Ongevallenverzekering PPI

Verschillenoverzicht voorwaarden Ongevallenverzekering PPI
2022‐03
Oude voorwaarden

Nieuwe voorwaarden
Bijzondere voorwaarden
Ongevallenverzekering Idéaalpakket
Model 09‐2021

artikel

Rubriek A € 10.000
Rubriek B € 40.000
Niet van toepassing

Rubriek A € 15.000
Rubriek B € 35.000
Ja (dus maximale uitkering Rubriek B is € 78.750)

5.10

Nee

Ja

1.3.4

Nee

Ja

1.3.4

Nee
Nee
Indien de verzekerde een ongeval overkomt tijdens 4.4
uitoefening van zijn beroep, wordt uitoefening 80%
van het vastgestelde uit te keren bedrag volgens
rubriek A en/of rubriek B vergoed, tenzij het
beroepsrisico is uitgesloten.

Ja
Ja
Niet van toepassing.

1.3.4
1.3.4

Aanvullende vergoedingen
Repatriëring na overlijden

Nee

Ja, mits het ongeval buiten Nederland plaatsvindt
wordt maximaal € 2.500 per verzekerde vergoed.

2.1

Uitvaartkosten

Nee

Ja, bij overlijden als gevolg van een ongeval wordt
maximaal € 5.000 per verzekerde vergoed.

2.2

Extra vergoedingen

Nee

2.3

Daggeld bij ziekenhuisopname
Exra school‐/studiejaar

Nee
Nee

Ja, tot maximaal € 3.500 voor bijvoorbeeld
tandheelkundige behandeling, ziekenvervoer,
gezinshulp, bijles door een bevoegde leraar.
Ja, € 20 per opnamedag tot maximaal 60 dagen.
Ja, wanneer het kind door een ongeval de opleiding
niet (volledig) kan volgen.

Voorwaarden Versie 2011‐05
Module Ongevallen
Verzekerd bedrag
Stijgende invaliditeitsschaal
Onder ongeval wordt o.a. ook verstaan:
Blikseminslag of andere elektrische
ontlading
Verergering van het ongevalletsel door
eerstehulpverlening
HIV‐besmetting
Moord, mishandeling of poging daartoe
Korting op uitkering bij ongeval tijdens
beroepsuitoefening

Uitsluitingen
Bepaalde beroepen zoals o.a. brandweer, Ja
gevelreiniger, koerier, luchtvaartpersoneel

artikel

2.4
2.5

5.6

Nee

5.16
5.5

Nee
Nee
Ja
Ja
Ja

3.4
3.6
3.13

Ja
Ja
Ja

3.9
3.14
3.6

De nieuwe lijst met uitgesloten sporten wijkt af van
de oude lijst.
De nieuwe lijst met uitgesloten lichamelijke
aandoeningen wijkt af van de oude lijst.

3.10

Jachtrisico
Sport als (neven) beroep
(Poging tot) zelfdoding
Deelnemen aan vechtpartij
Niet nakomen verplichtingen na een
ongeval
Binnenkrijgen ziektekiemen door insect
Onware opgave, verkeerde voorstelling
Vechtpartijen anders dan zelfverdediging

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Uitgesloten sporten

Ja

5.5

Uitgesloten lichamelijke aandoeningen

Ja

5.9

Overig
Gliedertaxe (uitkeringspercentages bij
blijvende invalditeit)

Ja (gelijke of lagere uitkeringspercentages dan in de 6.10
nieuwe voorwaarden).

Nee
Nee
Nee

3.11

Ja (gelijke of hogere uitkeringspercentages dan in de 5.7
oude voorwaaren). Een regeling voor alle
gebitselementen met/zonder prothetische
mogelijkheid ontbreekt.
Ja, vanaf 76 jaar wordt de uitkering gehalveerd.
4.2
5.1.2

Leeftijdsafhankelijke korting op de
uitkering

Ja, 50%/65%/80% korting op uitkering voor
6.11
blijvende invaliditeit afhankelijk van de leeftijd vanaf
66 jaar

Verlaging van de uitkering bij niet dragen
verplichte gordel of helm
Verdubbeling van de uitkering

Niet specifiek in voorwaarden opgenomen.

Ja, korting 25%.

4.4
5.1.3

Nee

4.3

Premievrijstelling

Nee

Ja, als er kinderen zijn verzekerd en beide ouders
overlijden als gevolg van een ongeval.
Als wij uitkering verlenen voor volledige blijvende
invaliditeit of overlijden, dan blijft de verzekering
voor de overige verzekerden van kracht zonder
verplichting premie te betalen.

8

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.

