Bijzondere polisvoorwaarden
Ongeval Krijgen GGOK3-2014/02
Heb je een ongeval? En verlies je daardoor een vinger, hand, teen, voet, oog, neus, oor of (een deel van) je arm of
been? Of heb je daardoor ernstige botbreuk(en), ernstige brandwonden of een complete dwarslaesie? Dan krijg je met
deze verzekering eenmalig een bedrag uitgekeerd. Te besteden zoals jou dat het beste uitkomt.
Goed om te weten
Je bent niet verzekerd voor álle lichamelijke gevolgen van een ongeval. Zo krijg je geen uitkering als je overlijdt door een
ongeval. In deze voorwaarden lees je wat wel en wat niet verzekerd is.
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Artikel 1

Wat bedoelen we met …?

In de polis en in de voorwaarden verstaan we onder:
begunstigde

De persoon die op grond van deze polisvoorwaarden recht
heeft op de uitkering van deze verzekering.

complete dwarslaesie

Een beschadiging van het ruggenmerg. Bij een complete
dwarslaesie zijn de zenuwen volledig beschadigd. Ook is er
geen functie en gevoel meer vanaf dat punt. Er is hierbij
geen kans op genezing.

ernstige botbreuk

Een gecompliceerde botbreuk, waarbij een operatie
noodzakelijk is. Bij de behandeling worden botten en
botdelen van buitenaf vastgezet door metalen pinnen door
de huid heen in het bot te boren.

ernstige brandwonden

Derdegraads verbranding over minimaal 9% van het totale
lichaam.

je of jij

De persoon die de verzekering afsluit. Dit is ook de persoon
die verzekerd is.

lichamelijk letsel

Een lichamelijke beschadiging. Dit is direct door een ongeval
veroorzaakt.

maximaal te verzekeren bedrag

Het bedrag waarvoor jij je maximaal kan verzekeren. Dit is
voor deze verzekering € 50.000,-.

medisch adviseur

De arts die ons medisch advies geeft. Deze arts is bevoegd
zoals blijkt uit de BIG-registratie en woont in Nederland.

molest

Binnenlandse onlusten:
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen. Dit
gebeurt binnen een staat op verschillende plaatsen.
Burgeroorlog:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen
inwoners van eenzelfde staat. Waarbij een belangrijk deel
van de inwoners van die staat betrokken is.
Gewapend conflict:
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen
elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden. Hieronder
verstaan we ook het gewapend optreden van militaire
eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale
organisaties. Zoals de Verenigde Naties (VN), de NoordAtlantische Verdragsorganisatie (NAVO) of de WestEuropese Unie.
Muiterij:
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van een gewapende macht. Het geweld is gericht
tegen het gezag waaronder zij staan.
Oproer:
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging. Deze is gericht tegen het openbaar gezag.
Opstand:
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat. Het
verzet is gericht tegen het openbaar gezag.

ongeval

Onder ongeval verstaan we alleen de gebeurtenissen die je
leest in artikel 2 van deze voorwaarden.
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verlies van verzekerde lichaamsdelen

Blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van een of meer van
jouw lichaamsdelen. Dit komt door lichamelijk letsel. Dit
stellen we objectief vast. Voor welke lichaamsdelen je bent
verzekerd, lees je in artikel 9.1 van deze voorwaarden.

wij of ons

iQ Assuradeuren B.V., www.iqassuradeuren.nl, handelend
onder de naam GoedGenoeg namens volmachtgever en
risicodrager Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.,
www.leidscheverzekeringen.nl.

Artikel 2

Wat verstaan we onder ‘ongeval’?

2.1

Met een ongeval bedoelen we: Een plotseling inwerkend geweld op jouw lichaam. Dit gebeurt van buitenaf
en ongewild. Hierdoor heb je rechtstreeks letsel. Dit letsel kunnen we geneeskundig vaststellen.

2.2

Daarnaast verstaan we onder een ongeval:
•
verbranding;
•
warmtestuwing. Dat betekent dat de lichaamstemperatuur stijgt. Dit komt doordat je vocht verliest
door transpiratie bij een hoge omgevingstemperatuur;
•
inwerking van bijtende stoffen;
•
bevriezing;
•
verbranding of beschadiging door blikseminslag of andere elektrische ontlading;
•
acute vergiftiging doordat je plotseling en ongewild gassen, dampen of stoffen binnenkrijgt;
•
een wondinfectie of bloedvergiftiging door een ongeval;
•
letsel dat iemand anders opzettelijk en tegen jouw wil veroorzaakt;
•
complicaties en verergeringen na een behandeling of eerste hulp bij een ongeluk.

Artikel 3

Wanneer ben je verzekerd?

3.1

Deze verzekering geldt 24 uur per dag. Je bent verzekerd over de hele wereld.

3.2

Je kunt pas rechten ontlenen aan deze verzekering nadat je ons de eerste premie hebt betaald.

Artikel 4

Wat doe je na een ongeval?

4.1

Heb je een ongeval? Dan laat je je meteen behandelen door een arts. Ook doe je alles wat mogelijk is om
je herstel te bevorderen. En je laat alles na wat je herstel kan vertragen of verhinderen.

4.2

Als je een ongeval hebt gehad, dan laat je het ons meteen weten. Je meldt het ongeval binnen 3 maanden
nadat je het ongeval had. Meld je het ongeval na 3 maanden? Dan moet je aantonen dat je het ongeval
echt niet eerder kon melden. En dat jij hier niets aan kon doen en ook geen rekening mee had kunnen
houden. Ook moet je dan aan kunnen tonen dat de schade die je hebt opgelopen het gevolg is van een
ongeval.

4.3

Vragen wij je om informatie over het ongeval? Dan geef je ons deze informatie zo snel mogelijk. Zijn het
medische gegevens? Dan kunnen wij je vragen ons een medische machtiging te geven. Hiermee kan de
medisch adviseur inlichtingen opvragen bij jouw arts. Deze informatie is nodig om te beoordelen of je
aanspraak op een uitkering hebt. We kunnen ook onderzoeken of het ongeval binnen de looptijd van de
verzekering is gebeurd.

4.4

Wij kunnen jou vragen om je te laten onderzoeken door een arts die wij aanwijzen. Of om je voor
onderzoek te laten opnemen in een ziekenhuis of in een andere medische instelling. De kosten hiervan
betalen wij.

4.5

Je komt je verplichtingen in dit artikel goed na. Doe je dat niet? Dan heb je de kans dat je geen uitkering
krijgt of dat wij de verzekering meteen opzeggen. Hoe groot is die kans? Dat hangt af van de verplichting
die jij niet bent nagekomen.

Artikel 5

Hoe stellen wij de premie vast?

5.1

Als we de premie voor deze verzekering berekenen, houden we onder meer rekening met:
a) de hoogte van het verzekerde bedrag;
b) de risicopremie. Deze premie is afhankelijk van het risico dat wij lopen.

5.2

Welke premie jij moet betalen, lees je in de polis.
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Artikel 6

Wanneer krijg je een uitkering?

6.1

Je krijgt een uitkering als je tijdens de looptijd van de verzekering door een ongeval;
•
een of meer verzekerde lichaamsdelen verliest;
•
een of meerdere ernstige botbreuken hebt;
•
ernstige brandwonden hebt;
•
een complete dwarslaesie hebt, zoals beschreven in artikel 1 van deze voorwaarden.
Dit stellen we vast aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen. We laten je ons
standpunt zo snel mogelijk weten.

6.2

Ben je na 28 dagen nog in leven en heb je recht op een uitkering? Dan keren wij deze in één keer uit. Dat
doen we binnen 14 dagen nadat wij hebben vastgesteld dat je nog in leven bent en recht hebt op een
uitkering.

6.3

Heb je van ons een uitkering gekregen volgens deze verzekering? Dan eindigt de verzekering direct daarna.

6.4

Op het moment dat wij je uitbetalen, verrekenen we eventuele nog niet betaalde premies.

Artikel 7

Wanneer krijg je geen uitkering?

7.1

Je krijgt geen uitkering als het ongeval veroorzaakt is:
•
door opzet of roekeloosheid van jou of iemand anders die belang heeft bij de uitkering.
Behalve als dit nodig was om:
- je beroep uit te voeren;
- jezelf te verdedigen;
- jezelf, anderen of zaken te redden.
•
terwijl je een misdrijf pleegde, hieraan deelnam of een poging daartoe deed;
•
doordat je aan professionele sport deed;
•
terwijl je een gevaarlijke hobby uitoefende, zoals bergbeklimmen, duiken of (trainingen voor)
skiwedstrijden en snelheidswedstrijden;
•
door parachutespringen of parasailing;
•
tijdens detentie. Dit betekent dat je geen recht hebt op een uitkering tijdens:
- voorlopige hechtenis;
- een gevangenisstraf;
- terbeschikkingstelling (tbs).
Dit geldt zowel voor detentie in Nederland als in het buitenland.

7.2

Je krijgt geen uitkering als het ongeval kwam doordat je te veel alcohol had gedronken. Dit kunnen wij
redelijkerwijs aannemelijk maken. Dat doen we met de informatie die wij hebben over de oorzaak van het
ongeval.
Je krijgt in ieder geval geen uitkering als je tijdens het ongeval:
•
een bloedalcoholgehalte van 0,8 promille of hoger had;
•
een ademalcoholgehalte van 350 microgram of hoger had.

7.3

Je krijgt geen uitkering als het ongeval op enige manier verband houdt met het gebruik van of een
verslaving aan:
•
geneesmiddelen;
•
bedwelmende middelen;
•
verdovende middelen;
•
opwekkende of soortgelijke middelen.
Behalve als je deze middelen gebruikt op voorschrift van een arts. Je moet je ook goed aan de
gebruiksaanwijzingen hebben gehouden.

7.4

Je krijgt geen uitkering als het ongeval het gevolg is van molest. Wat we precies onder molest verstaan lees
je in artikel 1.

7.5

Houdt het ongeval verband met een atoomkernreactie? Dan krijg je geen uitkering.
Je krijgt wél een uitkering als het lichamelijk letsel is veroorzaakt of verergerd door radioactieve stoffen
buiten een kerninstallatie. Onder ‘kerninstallatie’ verstaan we een kerninstallatie volgens de Wet
aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225). Dit is ook een kerninstallatie aan boord van een
schip.
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Deze radioactieve stoffen worden gebruikt of zijn bestemd voor de volgende doelen:
•
industriële;
•
commerciële;
•
landbouwkundige;
•
medische;
•
wetenschappelijke;
•
onderwijskundige;
•
(niet-militaire)beveiligingsdoeleinden.
Tegelijkertijd geldt dat de gebruiker een wettelijke vergunning heeft voor het maken, gebruiken, opslaan en
het zich ontdoen van radioactieve stoffen.
7.6

Krijg je een ongeval terwijl je voor je beroep hout, steen, metaal of (kunst)stof machinaal bewerkt? Dan
wordt jouw uitkering met de helft verminderd.

7.7

Als het verlies van een lichaamsdeel is veroorzaakt door een ziekte en dus niet door een ongeval, dan
keren wij niet uit.

7.8

Overlijd je binnen 28 dagen als gevolg van het ongeval? Dan keren wij niet uit.

Artikel 8
8.1

Wij betalen de uitkering aan jou. Behalve als we dit anders afspreken. Dit staat in de polis.

Artikel 9
9.1

Wie krijgt de uitkering?

Hoe hoog is je uitkering?

Heb je een ongeval? En heb je hierdoor lichamelijk letsel? Dan krijg je van ons een uitkering. Het letsel en
het ongeval voldoen aan de omschrijving in deze voorwaarden. De medisch adviseur stelt vast welk letsel
door een ongeval is veroorzaakt. Op basis hiervan stellen wij het uitkeringspercentage vast. Dit is een
percentage van het verzekerde bedrag dat je leest in de polis. Hoe hoog deze percentages zijn, staat in
onderstaande tabel.
Bij verlies van:
- een arm tot in het schoudergewricht
- een arm tot in of boven het ellebooggewricht
- een hand tot in of boven het polsgewricht
- een been tot in het heupgewricht
- een been tot in of boven het –kniegewricht
- een voet tot in of boven het enkelgewricht
Bij geheel* verlies van:
- een duim
- een wijsvinger
- een middelvinger
- een ringvinger of pink
- een grote teen
- één van je andere tenen
- een oog of zicht in een oog
- beide ogen of zicht in beide ogen
- een oorschelp of gehoor in een oor
- beide oorschelpen of gehoor in beide oren
- je neus
* als je een deel verliest, krijg je geen uitkering
Overige vormen van verzekerd lichamelijk letsel:
- een complete dwarslaesie
- ernstige brandwonden
- ernstige botbreuken
Zoals beschreven in artikel 1 van deze voorwaarden.

krijg je van het
verzekerd bedrag:
75%
70%
60%
75%
65%
50%
25%
15%
12%
8%
15%
4%
35%
70%
5%
10%
10%

100%
75%
50%

9.2

Verlies je jouw duim en/of meerdere vingers van één hand? Dan krijg je niet meer uitgekeerd dan voor
volledig verlies van die hele hand.

9.3

Heb je bij de aanvraag van de verzekering al een of meer verzekerbare lichaamsdelen verloren? Dan ben je
niet verzekerd voor die lichaamsdelen. Heb je vervolgens een ongeval? Dan kunnen we de uitkering
evenredig verminderen als gevolg van bovengenoemde lichaamsdelen die niet verzekerd zijn.

9.4

Je krijgt nooit meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag dat in de polis staat.
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Artikel 10

Welke bijzondere bepalingen gelden?

10.1

Wijken de bijzondere polisvoorwaarden af van de algemene voorwaarden? Dan hebben de bijzondere
polisvoorwaarden voorrang.

10.2

Hebben we te maken met een situatie waarin de polisvoorwaarden geen antwoord geven? Dan beslissen
wij hierover apart. Dit doen we na overleg met jou.

GoedGenoeg
Postbus 260
3440 AG WOERDEN
T: (030) 760 04 26
E: klantenservice@goedgenoeg.nl
I: www.goedgenoeg.nl
GoedGenoeg is een label van iQ Assuradeuren B.V. in Woerden.
Gevolmachtigde iQ Assuradeuren B.V. te Woerden is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Woerden onder nummer 30228387 en bij de AFM onder nummer 12017465.
Risicodrager en volmachtgever Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. te Gouda is geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24242227 en bij de AFM onder nummer
12000426.
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