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Voorwaarden Ongevallenverzekering
versie 1

Belangrijke informatie

Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw ongevallenverzekering. In deze 
voorwaarden staat waar u voor verzekerd bent. En waarvoor niet. Ook leest u wat u moet doen als u iets 
overkomt en hoe wij u verder helpen. Deze voorwaarden gelden samen met de versie van onze Algemene 
Voorwaarden die op uw polis staat.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij ‘Wat bedoelen we met…?’.

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘u’ en ‘uw’: de verzekeringsnemer en/of de verzekerden. Op de polis 
en in de voorwaarden staat welke personen verzekerd zijn.

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’:
N.V. Univé Schade
Jan Bommerstraat 4
9402 NR ASSEN
Nederland
KvK-nummer: 04073729
DNB-nummer: 12000664
Statutaire vestigingsplaats: Zwolle

N.V. Univé Schade

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval?

• Meld het ongeval bij Univé op een van de volgende manieren:
 – Via www.unive.nl/schade
 – Via Mijn Univé
 – Door ons te bellen. Het telefoonnummer is 0592 – 34 93 40
 – Bij uw Univé-kantoor bij u in de buurt: www.unive.nl/contact
 – Door het schadeformulier te sturen naar: 
  Univé Schade
  Antwoordnummer 45
  9400 VB  ASSEN
  Een postzegel is niet nodig

https://www.unive.nl/schade
https://www.unive.nl/mijnunive
http://www.unive.nl/contact
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Hoofdstuk 1 Wat moet u doen na een ongeval?

Help ons zo goed mogelijk bij het regelen van schade.

Na een ongeval moet u: 
• zo spoedig mogelijk geneeskundige hulp zoeken en volledig aan herstel meewerken;
• ons of de door ons aangewezen arts alle informatie geven;
• aan ons doorgeven als u weer beter bent of als de geneeskundige behandeling is gestopt.

Bij overlijden moet u of een nabestaande: 
• ons tenminste 48 uur voor de begrafenis of crematie het overlijden van een verzekerde melden;
• ons zoveel mogelijk informatie geven over dit overlijden en dit ongeval.

Hoofdstuk 2 Wie is verzekerd?

Op uw polis staat wie of welke personen er verzekerd zijn.

Zijn uw kinderen meeverzekerd? Dan geldt de verzekering ook voor kinderen die voor studie ergens anders 
wonen. Gaat uw kind voor studie/stage naar het buitenland? Dan geldt de verzekering voor maximaal 12 
maanden achter elkaar.

Hoofdstuk 3 Waar bent u verzekerd?

U bent overal ter wereld verzekerd.

Hoofdstuk 4 Wat is een ongeval?

Een ongeval is een gebeurtenis waardoor lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg 
van een plotseling inwerkend geweld op het lichaam. Het lichamelijk letsel moet medisch vast te stellen zijn. 

Daarnaast bieden we ook dekking voor het plotseling en onverwacht ontstaan van: 
• wondinfectie of bloedvergiftiging door een ongeval;
• vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen. Deze dekking geldt 

niet als de vergiftiging is veroorzaakt door alcohol, medicijnen of drugs;
• het niet vrijwillig binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het lichaam waardoor inwendig letsel 

ontstaat. Deze dekking geldt niet voor het binnendringen van ziekteverwekkers;
• besmetting door ziekteverwekkers door een niet vrijwillige val in water of een andere stof. Komt u bij 

het redden van mens, dier of een voorwerp in het water of een andere stof dan geldt dit ook als een niet 
vrijwillige val;

• ontwrichting of scheuring van band- en spierweefsel;
• verdrinking, verstikking, zonnesteek, bevriezing, verbranding, blikseminslag of andere elektrische 

ontlading;
• aardbeving, overstroming of vulkanische uitbarsting;
• verhongering, uitdroging en uitputting als u onvrijwillig in omstandigheden terecht komt die u niet 

voorzien heeft;
• verergering van letsel door een noodzakelijk geworden medische behandeling na een ongeval.

Hoofdstuk 5 Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet:
• als het ongeval is ontstaan doordat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt;
• als het ongeval is veroorzaakt door opzet of roekeloos gedrag. Dit geldt niet als het gaat om rechtmatige 

zelfverdediging of het redden van uzelf, andere personen, dieren of spullen;
• als het ongeval is ontstaan doordat u een misdrijf heeft gepleegd of poging daartoe;
• als het ongeval is ontstaan door zelfmoord, poging tot zelfmoord of zelfverminking;
• als u geen woonadres of vestigingsadres in Nederland heeft;
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• als een ongeval is ontstaan met een motorrijtuig dat niet aan de wet voldoet;
• als het ongeval is ontstaan tijdens het besturen van een motor of scooter met een cilinderinhoud van 

meer dan 49cc. Dit geldt niet als het besturen van een motor op uw polis staat;
• als het ongeval is ontstaan tijdens het beoefenen van een van de volgende risicovolle sporten of 

activiteiten:
 – klimsport en bergtochten. Dit geldt niet als u meedoet aan een bergtocht of klimactiviteit die ook voor 

een ongeoefende persoon geschikt is. Als wij daarom vragen moet u aantonen dat daar sprake van is;
 – skispringen, speedskiën, heliskiën, bobsleeën;
 – sport-, hobby- en zweefvliegen, parachutespringen, bungy jumping;
 – deelname aan wedstrijden met een fiets;
 – doordat u met een motorrijtuig of motorvaartuig meedoet aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk 

is. Zoals een race. Als snelheid niet belangrijk is mag u wel meedoen aan:
  – toertochten
  – puzzelritten
  – rijvaardigheidstrainingen
 – deelname aan en training voor wedstrijden in vechtsporten.

Dit geldt ook voor andere sporten en activiteiten, waarvan de kans op een ongeval met invaliditeit voor 
altijd, gelijkgesteld kan worden. Neem contact met ons op als u wilt weten of uw sport of activiteit wel of 
niet verzekerd is.

• als het ongeval is ontstaan tijdens werkzaamheden van een van de volgende risicovolle beroepen en 
beroepsmatige werkzaamheden:

 – sport als (neven)beroep
 – militair, politieagent, brandweer
 – werkzaamheden in de hoogte (dak-, riet- en leidekken, glazenwassen, reinigen gevels e.d.) 
 – africhten paarden
 – werkzaamheden in een circus of als stuntartiest
 – werkzaamheden aan boord van een vaartuig, luchtvaartuig of op een booreiland
 – werkzaamheden als duiker of classificeerder 
 – koerier. Dit geldt ook voor bezorgdiensten met een motorrijtuig of op de fiets
 – sloper
 – slachter of uitbener
 – houtbewerker of boomrooier
 Dit geldt niet als het beroep op uw polis staat. 
• als het ongeval is ontstaan door een psychische afwijking. Dit geldt niet als deze afwijking is veroorzaakt 

door een eerder verzekerd ongeval; 
• voor blijvende invaliditeit als gevolg van een van de volgende lichamelijke aandoeningen:
 – ingewandsbreuk (waaronder liesbreuk)
 – spit (lumbago)
 – uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi)
 – peesschedeontsteking (tendovaginitis)
 – schoudergewrichtaandoeningen (periartritis humeroscapularis)
 – tennisarm (epicondylitis lateralis), golfersarm (epicondylitis medialis)
 – pijn en de gevolgen daarvan
• als u fraudeert. Kijk voor alle gevolgen van fraude in onze Algemene Voorwaarden;
• als het gaat om schade of oorzaken genoemd in onze Algemene Voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Wanneer stopt de verzekering?

De verzekering stopt als u 70 jaar bent geworden. De dekking eindigt op de eerstvolgende pakketverval-
datum na het bereiken van uw 70-jarige leeftijd. De verzekering wordt alleen voortgezet als uw partner of 
een ander gezinslid ook verzekerd is en nog geen 70 jaar geworden is.

Hoofdstuk 7 Invaliditeit door een ongeval

7.1 Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u door een ongeval voor altijd invalide raakt. 
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7.1.1 Ongeval tijdens besturen van een motor
U bent alleen verzekerd tijdens het besturen van een motor met een cilinderinhoud van 50cc of meer als 
dit op uw polis staat. 

7.2 Wat betalen wij?

We betalen per verzekerde voor invaliditeit tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Onze medisch adviseur stelt het percentage invaliditeit vast dat door het ongeval is ontstaan. Dit is het 
percentage van het verzekerd bedrag op uw polis dat u ontvangt. 
De berekening is als volgt: percentage invaliditeit x verzekerd bedrag op de polis = uitkering.

Wij geven opdracht aan een medisch adviseur of een medisch specialist om de invaliditeit door een ongeval 
vast te stellen. U bent verplicht u te laten onderzoeken door deze medische adviseur of medisch specialist. 
Dit medisch onderzoek vindt plaats in Nederland als de lichamelijke toestand van verzekerde medisch 
gezien stabiel is. We betalen de uitkering aan verzekerde nadat de invaliditeit en het percentage hiervan 
is vastgesteld.  Kan binnen 2 jaar na datum van het ongeval nog geen medische eindtoestand vastgesteld 
worden? Dan maken wij afspraken met verzekeringnemer over een later onderzoek naar de eindtoestand of 
we betalen alvast een voorschot. In ieder geval binnen 5 jaar na datum van het ongeval zal dan een nieuw 
onderzoek plaatsvinden. Dit nieuwe onderzoek zal dan gelden als de eindtoestand voor deze verzekering. 

Is 1 jaar na het ongeval nog geen medische eindtoestand vastgesteld? Dan betalen wij ook rente over 
uitkeringen die plaatsvinden na dit jaar. Op eerder gedane voorschotten betalen we geen rente. Het 
rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente op moment dat de medische eindtoestand is vastgesteld.

Bij volledig verlies van functie van de volgende lichaamsdelen, organen of zintuigen door een ongeval, 
betalen wij de hieronder genoemde percentages:

Bij volledig verlies van functie van: Percentage van het
verzekerde bedrag

Gezichtsvermogen beide ogen 100%

Een arm 75%

Een been 70%

Gehoor beide oren 60%

Voet 50%

Spraakvermogen 50%

Gezichtsvermogen van een oog 30%

Duim 25%

Gehoor van een oor 25%

Nier 20%

Reuk- of smaakvermogen   5%

Milt   5%

De cervicale wervelkolom als gevolg van Postwhiplash-syndroom   5%

Bij gedeeltelijk functieverlies van:
• de hierboven genoemde lichaamsdelen, organen of zintuigen, of
• een ander geval van functieverlies van lichaamsdelen, organen of zintuigen
wordt de blijvende invaliditeit door een ongeval door onze medisch adviseur procentueel vastgesteld 
volgens:
 − de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American Medical Association (A.M.A.) 

De versie die we gebruiken staat vermeld op www.unive.nl/gezinsongevallen/schade;
 − eventueel aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse Specialisten Verenigingen.

Was u al (gedeeltelijk) invalide voor het ongeval? Dan stellen we het verschil in functieverlies vast vóór en 
ná het ongeval. We betalen op basis van dit verschil.

Zijn er bij een verzekerde inwendige kunst- of hulpmiddelen aanwezig? Dan wordt daarmee rekening 
gehouden bij het vaststellen van het functieverlies.

http://www.unive.nl/gezinsongevallen/schade
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Had u geen gordel om of helm op? Of droeg u deze op de verkeerde manier en niet volgens de regels? 
Dan betalen wij minder als u daardoor erger invalide bent geraakt. Let er dus op dat u de juiste 
veiligheidsmaatregelen neemt. 

Bij het vaststellen van de uitkering houden we geen rekening met het beroep van verzekerde. 
Wij mogen de uitkering rechtstreeks betalen aan de verzekerde die door ongeval voor altijd invalide is 
geworden.

Hoofdstuk 8 Overlijden door een ongeval

8.1 Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u door een ongeval overlijdt.

8.1.1 Ongeval tijdens besturen van een motor
U bent alleen verzekerd tijdens het besturen van een motor met een cilinderinhoud van 50cc of meer als 
dit op uw polis staat. 

8.2 Wat betalen wij?

We betalen per verzekerde voor overlijden tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Wij kunnen opdracht geven aan een medisch adviseur om het overlijden door een ongeval vast te stellen. 
Wij betalen alleen als de nabestaanden goed meewerken als wij de oorzaak van overlijden willen 
onderzoeken. 

Soms hebben we voor iemand die overlijdt al een bedrag betaald voor invaliditeit door hetzelfde ongeval. 
Wij trekken die betaling dan af van de betaling voor overlijden.

Had u geen gordel om of helm op? Of droeg u deze op de verkeerde manier en niet volgens de regels? Dan 
betalen wij minder bij overlijden. Let er dus op dat u de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. 

Wij betalen het verzekerd bedrag aan de erfgenamen. 

Hoofdstuk 9 Kosten tandheelkundige hulp voor een kind tot 18 jaar 

9.1 Wat is verzekerd?

Staat op uw polis dat uw kinderen ook verzekerd zijn, of bent u verzekerd als gezin? Dan zijn uw  kinderen 
tot 18 jaar verzekerd voor kosten van medisch noodzakelijke tandheelkundige hulp door een ongeval. 

9.2 Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor: 
• alle behandelingen die nog plaatsvinden als verzekerde 19 jaar of ouder is geworden;
• het repareren of vervangen van een uitneembare gebitsprothese die voor het ongeval al aanwezig was;
• kosten tandheelkundige hulp door een ongeval die, als deze verzekering nooit zou hebben bestaan:
 – is verzekerd onder een andere verzekering;
 – wordt vergoed op basis van een wet;
 – op een ander verhaald kunnen worden. 

We betalen alleen de schade boven het maximum van die verzekering of die vergoeding op basis van 
een wet. Dit doen wij tot het maximum genoemd in 9.3.

9.3 Wat betalen wij?

We betalen tot maximaal het verzekerde bedrag voor kosten tandheelkundige hulp dat op uw polis staat.
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Wat bedoelen wij met ….?

Frauderen, fraude
U fraudeert als u met opzet van ons, of via ons:
• een betaling
• een dienst
• hulp
probeert te krijgen waarop u geen recht heeft. Het maakt niet uit hoe u dit probeert.
U fraudeert ook als u:
• via ons onterecht voordeel wilt halen;
• via ons andere partijen wilt benadelen;
• via ons andere partijen wilt bedriegen;
• een van deze dingen mogelijk wilt maken;
• fraude door een ander mogelijk maakt.

Gezinsleden en gezin 
Leden van uw gezin die met u samenwonen.

Polis
Het bewijs van de verzekering.

Woonadres
Het adres waar u:
• staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland, en
• waar u woont en het meeste bent.

Vestigingsadres
Het adres waar uw bedrijf in Nederland gevestigd is.
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