Interpolis Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Toelichting Voorlopige
Ongevallendekking (IAO-VD-10-201)

U heeft vanaf de gewenste ingangsdatum een Voorlopige Ongevallendekking. Dit betekent dat u voorlopig
verzekerd bent tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Deze Voorlopige
Ongevallendekking is gratis. In dit document staan uw rechten en plichten.

Wat is verzekerd met de Voorlopige Ongevallendekking?
U bent verzekerd voor alle dekkingskenmerken (bijvoorbeeld uw eigen risicotermijn) die op de bevestiging
van uw aanvraag staan vermeld. Wij berekenen een uitkering op dezelfde manier als voor de AOV die u heeft
aangevraagd.
∙	Heeft u bij een andere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering? En vraagt u bij ons een hoger
verzekerd bedrag aan?
			 º	
Na een ongeval stellen wij uw arbeidsongeschiktheidspercentage vast volgens onze voorwaarden.
			 º U krijgt een uitkering op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat wij vaststellen
en het verschil tussen de verzekerde bedragen.
∙	Heeft u een wijziging aangevraagd op een bestaande verzekering? Bij arbeidsongeschiktheid door een
ongeval keren wij uit op basis van de dekkingskenmerken van de aangevraagde verzekering.

Tot wanneer geldt de Voorlopige Ongevallendekking?
∙ Tot de ingangsdatum van de aangevraagde arbeidsongeschiktheidsverzekering.
∙ Of tot het moment waarop wij de aanvraag voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijzen.
∙	Of tot 30 dagen nadat wij u een aangepast verzekeringsaanbod deden voor het kunnen afsluiten van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
∙ Of tot wij besluiten om de voorlopige ongevallendekking stop te zetten
			 º	
omdat u uw gezondheidsverklaring niet binnen 30 dagen heeft ingevuld nadat u de
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft aangevraagd.
			 º	
omdat wij niet binnen 30 dagen een reactie van u ontvingen om ons informatie te verstrekken
of medewerking te verlenen.
			 º	
op basis van informatie uit uw gezondheidsverklaring.
			 º	
op basis van andere informatie uit uw aanvraag, bijvoorbeeld over de aard van uw werkzaamheden.

Hoe kunt u ons bereiken?
Raakt u arbeidsongeschikt door een ongeval? Bel dan 013 462 75 55.
Houdt uw aanvraagnummer bij de hand.

Voor uw Voorlopige Ongevallendekking
gelden aanvullende voorwaarden
Wat is voor deze Voorlopige Ongevallendekking een ongeval?
Een ongeval is een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.
∙	Uw lichaam wordt rechtstreeks door de gebeurtenis getroffen waardoor letsel ontstaat.
∙	De oorzaak van het letsel komt van buiten uw lichaam.
∙	Een arts stelt het letsel vast.

Onder een ongeval verstaan wij ook:
∙	Verstikking, verdrinking en bevriezing.
∙	Verhongering, verdorsting, zonnesteek, hitteberoerte en zonverbranding.
		 º	
Maar alleen door onvoorziene omstandigheden.
∙	Vergiftiging.
			 º	
Maar niet als dit komt door gebruik van geneesmiddelen.

Wat is voor deze Voorlopige Ongevallendekking geen ongeval?
∙	Besmetting door ziektekiemen of allergenen.
			 º	
Maar wel als dit komt door een onvrijwillige val in water of een andere stof.
			 º	
Of als u het water of een andere stof ingaat om een mens, dier of goederen te redden.
∙	De gevolgen van een fout bij een medische behandeling.
∙	Verergering van een bestaande ziekte door een ongeval.

Wanneer krijgt u geen uitkering op deze Voorlopige Ongevallendekking?
U krijgt geen uitkering bij een ongeval door:
∙	Het beoefenen van sport als beroep of als bijbaan.
∙	Deelname aan alle motorsporten, ook met boten.
			 º	
Met snelheidselement.
			 º	
Tijdens trainingen of wedstrijden.
∙	Opzet of grove schuld.
			 º	
Van uzelf of een ander die belang heeft bij de uitkering.
∙	Alcohol- of drugsmisbruik of gebruik van geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven.
			 º	
Bijvoorbeeld als u aan het verkeer deelneemt met meer alcohol dan het wettelijk toegestane
maximum.
∙	Het plegen van of deelnemen aan een misdrijf, of een poging daartoe.
∙	Onnodig risico nemen of roekeloosheid.
			 º	
Maar wel bij zelfverdediging of als u uzelf, iemand anders, een dier of goederen probeert te redden.
∙	Niet goed functioneren van uw lichaam of geest.
			 º	
Door een al bestaande ziekte of afwijking voorafgaand aan het ongeval.
			 º	
Maar wel als de ziekte of afwijking kwam door een ongeval dat wel verzekerd is.
∙	Ernstige conflicten.
			 º	
Bijvoorbeeld een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij.
∙	Een radioactieve reactie in een kerninstallatie.
			 º	
Maar wel bij toegestaan gebruik van radioactieve stoffen buiten een kerninstallatie.

U krijgt ook geen uitkering als u:
∙	Bij de aanvraag van deze verzekering niet aan uw mededelingsplicht heeft voldaan of deze niet volledig
bent nagekomen. Of als u ons heeft misleid of proberen te misleiden.
			 º	
De voorlopige dekking vervalt dan met terugwerkende kracht vanaf het moment dat deze dekking is
afgegeven.

Voor welke aandoeningen krijgt u geen uitkering op deze
Voorlopige Ongevallendekking?
∙	
Psychische aandoeningen als gevolg van het ongeval.
			 º	
Behalve: als dit veroorzaakt is door hersenletsel door het ongeval.
∙	Uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).
∙	Krakende peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans).
∙	Zweepslag (coup de fouet).
∙	P.H.S. (periatritis humeroscapularis).
∙	Tennisarm (epicondylitis lateralis).
∙	Golfersarm (epicondylitis medialis).
∙	Spontane peesruptuur (peesverscheuring).
∙	Post Whiplash Syndroom zonder objectieve afwijkingen.
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