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Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering
Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden
- zo duidelijk mogelijk weer wat u van de ongevallenverzekering van National Academic mag verwachten. Zo wordt
duidelijk waar u al dan niet recht op heeft en wat National Academic allemaal van u verwacht.
Bij verzekeringen is er sprake van vaktaal. Daarom volgen hieronder enkele begripsomschrijvingen om voor u zo
duidelijk mogelijk weer te geven wat er bedoeld wordt. Alle woorden die worden verklaard in de begripsomschrijvingen, staan cursief gedrukt in de verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
a. Kosten van geneeskundige behandeling
Alle kosten van geneeskundige behandeling die als rechtstreeks gevolg van een ongeval, redelijkerwijs dienen te
worden gemaakt.
b. Levenslange invaliditeit
Een geneeskundig vast te stellen, levenslange gehele of gedeeltelijke invaliditeit van enig lichaamsdeel of orgaan van
de verzekerde.
c. Ongeval
Elke gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten komende inwerking van geweld
op het lichaam van de verzekerde, waardoor hem in een ogenblik letsel wordt toegebracht, mits dit letsel geneeskundig
is vast te stellen.
Als ongeval wordt eveneens aangemerkt:
a. verbranding, bevriezing, zonnesteek, zonnebrand, etsing, verdrinking, verstikking door inademing van gassen of
dampen of door het onvrijwillig binnenkrijgen van vloeibare of vaste stoffen waardoor inwendig letsel wordt veroorzaakt;
b. bloedvergiftiging, wondinfectie en andere ziekten door het binnendringen van ziektekiemen in een door een ongeval
veroorzaakt letsel, voor zover een en ander geneeskundig is vast te stellen;
c. besmetting door ziektekiemen als gevolg van een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeibare of vaste
stof;
d. acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen, dampen en vloeibare of vaste stoffen. Het bepaalde in artikel
5.a blijft echter onverminderd van kracht;
e. vertilling, verrekking en verstuiking, alsmede weefselscheuring, voor zover een en ander geneeskundig is vast te
stellen;
f. verhongering, verdorsting, alsmede uitputting, voor zover veroorzaakt door isolatie van de buitenwereld, bijvoorbeeld als gevolg van schipbreuk, noodlanding, instorting;
g. complicaties en verergeringen die optreden bij de eerstehulpverlening of bij op verzekerde toegepaste behandelingen, echter uitsluitend voor zover deze behandelingen noodzakelijk zijn geworden als gevolg van een ongeval;
h. schurft, trichophytie, miltvuur, koepokken, mond-en klauwzeer en ziekte van Bang.
d. Verzekerde
1. Indien op het polisblad vermeld is dat er een alleenstaandendekking van toepassing is, dan wordt onder verzekerde
verstaan: Degene wiens naam op het polisblad als verzekerde vermeld is.
2. Indien op het polisblad vermeld is dat er een gezinsdekking van toepassing is, dan wordt onder verzekerde verstaan:
a. de verzekeringnemer;
b. de inwonende echtgenoot/echtgenote van de verzekeringnemer of degene, mits met name in de polis genoemd,
waarmede de verzekeringnemer middels in- of samenwoning in gezinsgemeenschap leeft;
c. de ongehuwde eigen, pleeg- en stiefkinderen van de verzekeringnemer mits:
1. deze bij hem inwonen of voor studie elders verblijven;
2. deze nog geen 27 jaar zijn;


3. voor zover zij als zodanig bij National Academic zijn aangemeld.
Aan alle genoemde punten dient te zijn voldaan.
Artikel 2. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht over de gehele wereld.
Artikel 3. Omvang van de verzekering
Recht op uitkering bij overlijden (A)
In geval van overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval keert National Academic het in de polis genoemde verzekerde bedrag uit. Indien het overlijden als gevolg van een ongeval plaatsvindt nadat National Academic
een uitke-ring in verband met levenslange invaliditeit heeft gedaan, zal aan de rechthebbende het voor overlijden (A)
genoemde verzekerde bedrag worden uitgekeerd, verminderd met de uitkering die reeds voor blijvende invaliditeit (B)
ter zake van hetzelfde ongeval werd gedaan. Geen terugvordering zal plaatsvinden indien het voor blijvende invaliditeit (B) uitgekeerde bedrag het voor overlijden (A) uit te keren bedrag te boven gaat.
Recht op uitkering bij levenslange invaliditeit (B)
Indien de verzekerde als gevolg van een ongeval levenslang geheel of gedeeltelijk invalide wordt ontstaat er een recht
op uitkering, met inachtneming van het bepaalde in de uitkeringsschaal. De vaststelling van de mate van invaliditeit
vindt plaats zodra, naar redelijkerwijs te voorzien is, de toestand van de verzekerde, welke het rechtstreekse gevolg is
van het ongeval, vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Indien 1 jaar na
het ongeval nog geen vaststelling van levenslange invaliditeit heeft plaatsgevonden zal aan de verzekerde over het uit
te keren bedrag wettelijke rente worden vergoed. Deze rente gaat in op de 366e dag en zal gelijktijdig met de uitkering
voldaan worden.
Uitkeringsschaal
De uitkering bedraagt een percentage van het voor levenslange invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is aangegeven:

- bij algeheel verlies van de geestelijke vermogens
- bij algehele verlamming 				

100%
100%

bij algeheel (functie)verlies van:
- arm tot in schoudergewricht 			
- onderarm 					
- hand 						
- duim						
- wijsvinger 					
- middelvinger 					
- ringvinger of pink 				
- been boven knie of heupgewricht 			
- been onder kniegewricht 				
- voet 						
- grote teen 						
- elke andere teen 				
- een oog 					
- beide ogen 					
- het gehoor van één oor 				
- het gehoor van beide oren 			
- een long 					
- een nier 					
- de milt 						
- reuk en smaak 					

75%
65%
60%
25%
15%
12%
10%
70%
60%
50%
10%
3%
30%
100%
20%
60%
30%
20%
10%
10%

Bij gedeeltelijk verlies zal een evenredig deel van het in de uitkeringsschaal aangegeven percentage worden uitgekeerd. Bij vaststelling van het percentage van levenslange invaliditeit conform de uitkeringsschaal wordt het door


de verzekerde uitgeoefende beroep buiten beschouwing gelaten. In gevallen van levenslange invaliditeit van de
verzekerde, welke niet staan vermeld in de uitkeringsschaal, is de uitkering gelijk aan de mate van functionele invaliditeit, of naar keuze van de verzekerde, de mate van invaliditeit waarin de verzekerde ongeschikt is om het in de polis
genoemde beroep uit te oefenen (beroepsinvaliditeit). National Academic heeft in dit laatste geval het recht om bij
vaststelling van de mate van invaliditeit uit te gaan van een de verzekerde beter passend ander beroep.
Bij verlies van meer vingers van een hand door één of meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het
voor de gehele hand vermelde percentage. Bij verlies van meer lichaamsdelen of functies van organen door één of
meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag.
Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de invaliditeit zijn overleden, dan is National Academic geen uitkering
ter zake van levenslange invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter, anders dan door een ongeval, later dan
1 jaar na het ongeval overlijdt, keert National Academic het bedrag uit dat hij naar redelijke verwachtingen wegens
le-venslange invaliditeit had moeten uitkeren, indien de verzekerde niet zou zijn overleden. De mate van levenslange
invaliditeit zal te allen tijde in Nederland dienen te worden vastgesteld en zal geschieden naar Nederlandse begrippen
en maatstaven.
Vergoeding van geneeskundige kosten (C)
Indien er als gevolg van een ongeval in de zin van de polis behoefte bestaat aan geneeskundige hulp zullen de kosten
hiervoor tot maximaal het in de polis genoemde verzekerde bedrag door National Academic worden vergoed. Vergoeding van deze kosten zal geschieden tot uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Onder deze kosten worden uitsluitend verstaan
de honoraria van artsen, alsmede de kosten gemaakt voor: verbandmiddelen, door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling en verpleging in een ziekenhuis, medisch noodzakelijk vervoer, aanschaffing van door het ongeval
noodzakelijk geworden prothesen, een invalidenwagen of een blindengeleidehond. Voornoemde kosten zullen worden
vergoed voor zover zij redelijkerwijs gemaakt dienden te worden en de vergoeding van de kosten niet door een andere
voorziening is gedekt.
Artikel 4. Bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand
Niet gedekt zijn ongevallen als gevolg van bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand als gevolg van een abnormale
geestelijke of lichamelijke gesteldheid. Indien de gevolgen van een ongeval, als gevolg van ziekelijke afwijkingen,
gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de verzekerde worden vergroot, is National Academic gerechtigd bij de vaststelling van de uitkering uit te gaan van de ongevalsgevolgen die redelijkerwijs
te verwachten waren indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn. Indien de ziekelijke afwijking, gebrekkigheid of abnormale en/of geestelijke gesteldheid verergerd is als gevolg van een ongeval, wordt hiermede geen rekening
gehouden bij de vaststelling van de uitkering. In geval van reeds voor het ongeval bestaande invaliditeit zal National
Academic het verschil tussen de mate van invaliditeit voor en na het ongeval uitkeren.
Artikel 5. Uitsluitingen
National Academic zal geen uitkering verlenen in de navolgende gevallen:
a. vergiftiging als gevolg van overmatig gebruik van genees- en verdovende middelen, behoudens het bepaalde in
artikel 1.c.d.
b. ongevallen als gevolg van het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke middelen;
c. ongevallen ontstaan door opzet of met goedkeuring van de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde;
d. ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder of passagier van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van
meer dan 50 cc, tenzij dit risico uitdrukkelijk is meeverzekerd. Deze uitsluiting geldt niet voor rubriek A (Overlijden);
e. ongevallen bij een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht, tenzij
het verrichten van voornoemd waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van de beroepsuitoefening
van verzekerde, of werd verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van verzekerde zichzelf, anderen,
dieren of goederen te redden;
f. ongevallen als gevolg van het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf, of poging daartoe;
g. ongevallen als gevolg van het verblijf in een gemotoriseerd vliegtuig, anders dan als passagier;
h. ongevallen als gevolg van het voorbereiden tot of deelnemen aan, of het beoefenen van parachutespringen,
deltavliegen, bergbeklimming, snelheidswedstrijden met een racefiets, motorrijtuigen en motorvaartuigen, uitgezonderd die ritten waarbij het snelheidselement geen rol speelt en die geheel binnen Nederland worden gehouden;


i. ingewandsbreuk;
j. ongevallen verbandhoudende met de uitoefening van (semi) beroepssport;
k. ongevallen tijdens het gebruik van hout- of metaalbewerkingsmachines of cirkelzagen, tenzij deze machines buiten
beroep of bedrijf worden gebruikt.
Artikel 6. Verplichtingen bij een ongeval
a. De verzekeringnemer is verplicht:
1. National Academic zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, kennis te geven van een ongeval waaruit
een recht op uitkering wegens levenslange invaliditeit zou kunnen ontstaan. Na het verstrijken van deze termijn
kan toch een recht op uitkering ontstaan indien de verzekerde kan aantonen dat de levenslange invaliditeit alleen
en uitsluitend het gevolg is van het ongeval;
2. National Academic zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken;
3. er zorg voor te dragen dat de verzekerde:
a. de door National Academic verlangde medewerking verleent, zoals zich te laten onderzoeken door een door
National Academic ingeschakelde arts;
b. zich indien noodzakelijk onder geneeskundige behandeling stelt en/of blijft, alsmede de voorschriften van de
behandelend arts opvolgt;
c. desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak en toedracht aan National Academic overlegt.
b. De begunstigden zijn, in geval van overlijden van verzekerde, verplicht National Academic tenminste 48 uur voor de
begrafenis of crematie van de ongevalsgebeurtenis in kennis te stellen en onvoorwaardelijke sectie, zonodig na
opgraving, toe te staan.
c. Elk recht op uitkering vervalt indien de verzekerde opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of de in dit
artikel vermelde verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen.
Artikel 7. Begunstiging
In geval van levenslange invaliditeit zal de uitkering aan de in de polis genoemde verzekerde geschieden. In geval van
overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettelijke erfgenamen van de in de polis genoemde verzekerde, tenzij in
de polis een speciale begunstiging is opgenomen. De Staat der Nederlanden zal nimmer als begunstigde optreden.
Artikel 8. Wijziging van beroep of werkzaamheden
Elke wijziging van beroep of werkzaamheden van de verzekerde dient terstond schriftelijk aan National Academic te
worden medegedeeld.
a. Indien de wijziging van beroep of werkzaamheden naar inzicht van National Academic:
1. geen wijziging dan wel vermindering van het risico inhoudt blijft de verzekering ongewijzigd van kracht, eventueel tegen een aagepaste lagere premie;
2. een verzwaring van het risico inhoudt en door National Academic acceptabel wordt geacht, blijft de verzekering
van kracht tegen aangepaste voorwaarden en/of verhoogde premie.
b. Indien de wijziging van beroep of werkzaamheden van de verzekerde van dien aard is, dat een risico ontstaat dat
National Academic niet acceptabel acht, heeft dit tot gevolg, dat de verzekering uitsluitend van kracht blijft voor ongevallen die de verzekerde buiten zijn beroep of werkzaamheden overkomen.
c. Indien de wijziging van beroep of werkzaamheden naar inzicht van National Academic een verzwaring van het
risico inhoudt en niet schriftelijk aan National Academic is medegedeeld, dan worden de rechten op uitkering uit
deze verzekering ter zake van ongevallen in beroep of tijdens werkzaamheden, verlaagd in verhouding van de
betaalde premie tot die welke voor het nieuwe beroep of de nieuwe werkzaamheden verschuldigd zou zijn.
d. Indien op grond van dit artikel de verzekering op voor verzekeringnemer minder gunstige voorwaarden wordt voortgezet, heeft hij het recht de verzekering tussentijds te beëindigen.
Artikel 9. Einde van de verzekering
a. Naast hetgeen in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden staat vermeld met betrekking tot het einde van de
verzekering, eindigt de verzekering ook:
1. zodra de verzekerde niet meer in Nederland woont;
2. indien de verzekerde bij een beroep op de polis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;


3. om 24:00 uur op de laatste dag van het verzekeringsjaar:
- voor het kind dat de 27-jarige leeftijd heeft bereikt;
- voor de volwassene die de 70-jarige leeftijd heeft bereikt;
4. door overlijden van de verzekerde.
b. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering tussentijds op te zeggen tegen een door hem te bepalen toe
komstig tijdstip:
1. indien de verzekerde in ernstige mate blijvend invalide is of lijdt aan een slepende ziekte;
2. indien de verzekerde 65 jaar of ouder is.
Artikel 10. Verhouding Algemene verzekeringsvoorwaarden / Bijzondere verzekeringsvoorwaarden
Op deze verzekering zijn ook de algemene verzekeringsvoorwaarden van National Academic van toepassing. Mochten
de algemene voorwaarden en de onderhavige bijzondere verzekeringsvoorwaarden met elkaar in strijd zijn, dan geldt
hetgeen in de onderhavige bijzondere voorwaarden bepaald wordt.
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