Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Toelichting Voorlopige Ongevallendekking
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Start van de verzekering
U bent vanaf de aanvraag voorlopig verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid door een ongeval.
Voor de voorlopige verzekering betaalt u geen premie. In deze voorwaarden staan uw rechten en plichten.
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Wat is verzekerd?
De dekking en de voorwaarden van deze verzekering zijn hetzelfde als de dekking en voorwaarden van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering die u aanvraagt.
• Heeft u bij een andere verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering? En vraagt u bij ons een hoger verzekerd
bedrag aan? Dan keren we alleen het verschil uit tussen de verzekeringen.
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Wanneer stopt uw Voorlopige Ongevallendekking?
• Op de ingangsdatum van de aangevraagde arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• 10 dagen nadat de aanvraag voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is gedaan.
- En de gezondheidsverklaring nog niet is afgenomen.
• Als wij de aanvraag voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijzen.
• 1 maand nadat wij u een aanbod deden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• 1 maand nadat wij geen reactie ontvingen nadat:
- wij u om uw medewerking vroegen.
- wij u om extra informatie vroegen.
• Als wij beslissen om de voorlopige ongevallendekking te stoppen.
- Op basis van de informatie uit de gezondheidsverklaring.
- Op basis van de informatie uit de aanvraag.
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Belangrijke telefoonnummers
• Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval: 013 462 75 55.
• Voor algemene vragen: 013 462 12 08.
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Wat is voor deze verzekering een ongeval?
• U bent gewond of ziek door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.
- Een arts stelt vast dat u gewond of ziek bent.
- De oorzaak van de verwonding of ziekte komt van buiten uw lichaam.
- Uw lichaam is rechtstreeks door de gebeurtenis getroffen.
• Verergering van het ongevallenletsel door behandeling.
• Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand door onvoorziene omstandigheden.
• PostWhiplash syndroom zonder objectieve afwijkingen.
- U krijgt een uitkering tot maximaal 5%.

0464 032015
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Wat is voor deze verzekering geen ongeval?
• Vergiftiging.
- Als dit komt door gebruik van geneesmiddelen.
• Het binnendringen van ziektekiemen of allergenen.
- Tenzij dit komt door een val in water of andere stof.
- Tenzij u het water of andere stof ingaat om een mens, dier of goed te redden.
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Voor welke ongevallen krijgt u geen uitkering?
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
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U krijgt geen uitkering bij een ongeval:
Dat door opzet of grove schuld komt.
- Van uzelf of een ander die belang heeft bij de uitkering.
Dat is gebeurd bij het plegen van een misdrijf.
- Of een poging daartoe
Dat door onnodig risico nemen of roekeloosheid komt.
- Behalve: bij zelfverdediging of als u uzelf, iemand anders, een dier of goederen probeert te redden.
Dat door niet goed functioneren van uw lichaam of geest komt.
- Door een ziekte of afwijking.
- Behalve: als de ziekte of afwijking kwam door een ongeval dat wel verzekerd is.
Met alcohol en drugs.
- Als u meer dan 0.8 promille alcohol in uw bloed heeft.
- Als u meer dan 350 microgram alcohol in uw adem heeft.
- Als het aannemelijk is dat u te veel alcohol of drugs heeft gebruikt.
Met alle motorsporten, ook met boten.
- Met snelheidselement.
- Tijdens trainingen of wedstrijden.
Tijdens sport als beroep.
- Ook als de sport een bijbaan is.
Door het werken met houtbewerkingsmachines.
- Als dit bij uw beroep hoort.
Veroorzaakt door ernstige conflicten.
- Bij ernstige conflicten, zoals een oorlog, kan de schade die dan ontstaat groter zijn dan wij kunnen betalen.
- Daarom keren wij bij ernstige conflicten niet uit.
- Wij volgen de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars.
Veroorzaakt door radioactieve stoffen binnen een kerninstallatie.
- Buiten een kerninstallatie bent u wel verzekerd.

Voor welke aandoeningen krijgt u geen uitkering?
• Psychische aandoeningen als gevolg van het ongeval.
- Behalve als ze veroorzaakt zijn door hersenletsel door het ongeval.
• Uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi).
• Krakende peesschedeonsteking (tendovaginitis crepitans).
• Zweepslag (coup de fouet).
• P.H.S. (periartritis humeroscapularis).
• Tennisarm (epicondylitis lateralis).
• Golfersarm (epicondylitis medialis).
• Spontane peesruptuur (peesverscheuring).
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