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VSSD-pakket 
Bijzondere voorwaarden 

Ongevallenverzekering 
 

 
Nummer VSSDong001 
 
 
Artikel 1  Waar is de verzekering van kracht? 
 
De verzekering is van kracht over de gehele wereld.  
 
Vliegrisico.  
Deelname aan het luchtverkeer is gedekt aan boord van elk luchtvaartuig, dat een geldige vergunning heeft passagiers te vervoeren; 
mits als passagier.  
 
 
Artikel 2  Wat wordt verstaan onder een ongeval? 
 
Onder een ongeval wordt verstaan een gebeurtenis, waarbij een geneeskundig vast te stellen letsel ontstaat door een plotseling van 
buitenaf en onafhankelijk van de wil van de verzekerde op het lichaam inwerkend geweld.  
Onder een ongeval wordt mede verstaan een volgende gebeurtenis, mits die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de 
verzekerde:  
a.  verstikking; verdrinking; bevriezing; zonnesteek of verbranding (niet gedekt is verbranding door kunstmatige bestraling of 

zonnebrand);  
b.  de lichamelijke gevolgen van ontbering geleden als gevolg van watersnood, schipbreuk, noodlanding, instorting, insneeuwing, 

invriezing of enige andere vorm van onvrijwillige afzondering van de buitenwereld;  
c.  complicaties en verergeringen, uitsluitend als gevolg van:  
- een door een bevoegde medicus verrichte of voorgeschreven behandeling in verband met een ongeval;  
- eerste hulpverlening na een ongeval;  
d.  verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van spieren en spierweefsels;  
e.  benadeling der gezondheid door onvrijwillige inademing van gassen, dampen of stoffen, tenzij deze gewoonlijk als afval- en/of 

lozingsprodukten deel uitmaken van de buitenlucht ter plaatse van het ongeval;  
 
uitzonderingen:  
- besmetting met ziektekiemen of kontakt met allergenen;  
- vergiftiging door het gebruik van geneesmiddelen of stoffen met een gelijk doel of strekking, opwekkende, verdovende of 

bedwelmende middelen, slaapmiddelen, alcoholica en narcotica anders dan overeenkomstig een daartoe door een bevoegd arts 
aan verzekerde verstrekt voorschrift;  

 
(Deze uitzonderingen gelden niet voor de hierna genoemde met een ongeval gelijk gestelde gebeurtenissen);  
 
f.  besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeistof of vaste stof;  
g.  geweldpleging, moord of poging daartoe en mishandeling;  
h.  wondinfectie, bloedvergiftiging, tetanus en ziekte van Weil ontstaan als gevolg van een ongeval;  
i.  het bij vergissing of onvrijwillig innemen van stoffen die van nature schadelijk zijn of van voorwerpen waardoor letsel aan enig 

orgaan van verzekerde wordt toegebracht;  
j.  miltvuur, trychofytie, ziekte van Bang, koepokken, sarcoptes scabis;  
k.  letsel door ongewild in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of oren raken van stoffen of voorwerpen;  
 
Ongevallen met een beperkte uitkerings(duur)  
Onder een ongeval wordt mede verstaan een volgende gebeurtenis, mits die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de 
verzekerde: 
- spit (lumbago); krakende peesschede ontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), tennisarm (epicondylrtis 

humeri);  
- huidletsel aan de handen of voeten ontstaan door wrijving tegen een hard voorwerp;  
- uitstulping van de tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi): de breukoperatie van een ingewandsbreuk (hernia); mits de 

operatie hiervoor binnen één jaar na de eerste breukverschijnselen plaatsvindt.  
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Artikel 3  Wie is de verzekerde? 
 
De verzekerde in de zin van de polis is elke persoon, die als zodanig in het polisblad is omschreven. 
De verzekering is niet van kracht voor personen ouder dan 70 jaren. 
 
 
Artikel 4  Maximum verzekerde bedragen 
 
Zie voor de maximum verzekerde bedragen het polisblad.  
 
 
Artikel 5  Verzekerde risico 
 
De verzekering is van kracht voor ongevallen de verzekerde overkomen, waaruit als enig en rechtstreeks gevolg voortvloeit:  
 
a.  het OVERLIJDEN van de verzekerde;  
b.  de BLIJVENDE INVALIDITEIT van de verzekerde;  
c.  indien als gevolg van een ongeval, waarbij ziekenhuisopname van minimaal 5 dagen noodzakelijk is en minimaal 3 maanden 

studie-uitval is opgetreden, het studiejaar gedoubleerd moet worden, wordt 50% van het opnieuw verschuldigde inschrijf- c.q. 
collegegeld vergoed tot het op voorblad vermelde maximum.  

 
 
Artikel 6  Uitsluitingen 
 
De maatschappij verleent geen uitkering terzake van ongevallen de verzekerde overkomen: door opzet van de verzekerde of 
begunstigde;  
a.  ontstaan bij het verrichten van een waagstuk, waarbij objectief gezien, de verzekerde redelijkerwijs geacht wordt zonder 

noodzaak leven of lichaam op het spel te hebben gezet. (Noodzaak wordt in elk geval aanwezig geacht bij redding, bescherming 
of verdediging - of poging hiertoe - van zichzelf, anderen, dieren of goederen);  

b.  bij misdrijven, waaraan de verzekerde deelneemt;  
c.  bij vechtpartijen, waarbij de verzekerde, anders dan uit rechtmatige zelfverdediging, is betrokken;  
d.  tijdens het besturen van een motorrijwiel of scooter met een cylinderinhoud van meer dan 50 cc;  
e.  gedurende de tijd dat verzekerde verplicht in militaire dienst is (w.o. herhalingsoefeningen) geldt de verzekering niet voor de 

rubrieken C en D ten aanzien van ongevallen hem overkomen in en door de dienst;  
f.  als gevolg van of in verband met atoomkernreacties;  
g.  terwijl de verzekerde zich door het gebruik van alcohol of een ander bedwelmend middel in een toestand heeft gebracht, 

waardoor de ongevalsgebeurtenis kennelijk is ontstaan of is beïnvloed;  
h.  bij het deelnemen door de verzekerde aan: berg- en gletsjertochten (tenzij) deze tochten worden ondernomen onder leiding van 

een bevoegde gids, dan wel worden gemaakt over wegen en over terreinen, welke voor iedereen toegankelijk en zonder 
moeilijkheden begaanbaar zijn); skispringen, bobslederijden; ijshockey of rolhockey; parachutespringen, deltaflying, 
drachenfelderfliegen; snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, bromfietsen of rijwielen en de voorbereiding hiertoe; wedstrijden 
met paarden of speedboten en de voorbereiding hiertoe.  

 
Molest  
 Uitgesloten zijn ongevallen de verzekerde overkomen als gevolg van of in verband met: gewapend conflict, burgeroorlog, 

opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.  
 De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond 

van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.  
 
Hi-jacking of gijzeling  
 Ongevallen de verzekerde overkomen door hi-jacking of gijzeling -anders dan bij deelname hieraan of door enige van de 

hiervoren genoemde vormen van molest - blijven verzekerd.  
 
Afwijkende gezondheidstoestand  
 Van de verzekering zijn uitgesloten ongevallen de verzekerde overkomen ten gevolge van enige bij hem bestaande ziekelijke, 

lichamelijke of geestelijke afwijking.  
 
 Niet voor vergoeding komen in aanmerking voor het ongeval ontbrekende of niet meer functionerende lichaamsdelen en/of 

organen. Bij de vaststelling van eventuele uitkeringspercentages worden zij als aanwezig en volkomen bruikbaar beschouwd.  
 Zo de gevolgen van een ongeval zijn vergroot door enig(e) voor het ongeval afwijkende gezondheidstoestand of gebrek, dan 

wordt bij de vaststelling van de uitkering voor de verzekerde alleen rekening gehouden met de gevolgen welke het ongeval zou 
hebben gehad bij een persoon zonder deze afwijking of dit gebrek.  
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Artikel 7  Alles over de verzekerde rubrieken 
 
Wat wordt verstaan onder overlijden?  
 Onder overlijden wordt verstaan: het overlijden ten gevolge van een ongeval binnen twee jaar na de datum van het ongeval.  
 
Wat wordt verstaan onder blijvende invaliditeit?  
 Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan: de blijvende invaliditeit als enig en rechtstreeks gevolg van een ongeval.  
 Van 100 % blijvende invaliditeit is sprake bij het gehele verlies of functieverlies van het gezichtsvermogen van beide ogen, of bij 

algehele en ongeneeslijke verlamming, of bij algehele en ongeneeslijke verstandsverbijstering of krankzinnigheid. Voor het 
geheel verlies of functieverlies van de volgende lichaamsdelen of organen geldt het daarachter vermelde invaliditeitspercentage:  

 
een arm of een hand  75 %  een been of een voet  70 %  
een duim  25 %  een wijsvinger  15 %  
een middelvinger  12 % een andere vinger of pink  10 %  
een grote teen  10 %  een andere teen  3 %  
het gezichtsvermogen van een oog  30 %  het gehoorvermogen aan een oor  20 %  
het gehoorvermogen aan beide oren  60 %  reuk en smaak  10 %  
 
Bij gelijktijdig verlies of functieverlies van meer lichaamsdelen of organen worden de invaliditeitspercentages opgeteld tot maximaal 
100 %.  
 
Bij gedeeltelijk verlies resp. gedeeltelijk blijvend funktieverlies van de hierboven genoemde lichaamsdelen wordt een evenredig 
gedeelte uitgekeerd van het percentage, dat voor geheel verlies resp. blijvend geheel funktieverlies is vastgesteld.  
 
Terzake van blijvende invaliditeit waarvoor in dit artikel geen percentage is genoemd wordt het percentage vastgesteld op basis van 
de belangrijkheid van de invaliditeit en in verhouding tot de genoemde percentages. Met het beroep van de verzekerde wordt bij de 
vaststelling geen rekening gehouden, tenzij verzekerde hieraan de voorkeur geeft, in welk geval het uit te keren percentage wordt 
vastgesteld in evenredigheid met de mate van invaliditeit om het in deze verzekering omschreven beroep uit te oefenen.  
Indien een reeds bestaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde mate van blijvende 
invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval bestaande mate van invaliditeit.  
 
Het percentage wordt vastgesteld door de medisch adviseur van de maatschappij op het tijdstip waarop  
redelijkerwijs geen verbetering meer in de toestand van de verzekerde kan worden verwacht.  
 
Indien evenwel  
a.  de graad van de invaliditeit niet binnen 730 dagen na datum van het ongeval kan worden vastgesteld;  
b.  de verzekerde overlijdt door een andere gebeurtenis dan het ongeval; dan zal aan de hand van de op dat tijdstip beschikbare 

gegevens en de te verwachten graad van invaliditeit een uitkeringspercentage worden vastgesteld.  
Indien één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden, nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, zal de maatschappij over het 
uit te keren bedrag een rente vergoeden, welke als volgt zal worden vastgesteld en voldaan.  
De rentevergoeding vindt plaats vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente zal worden berekend over het bedrag van de uitkering. 
Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente ten tijde van de vaststelling van de blijvende invaliditeit. De rente zal gelijktijdig 
met de uitkering worden voldaan.  
Het invaliditeitspercentage dient in Nederland te worden vastgesteld en zal geschieden naar Nederlandse maatstaven en begrippen.  
 
 
Artikel 8  Wat moet u doen in geval van schade? 
 
De begunstigde is verplicht:  
a. binnen 24 uur, na het overlijden van een verzekerde (te rekenen vanaf het tijdstip waarop dit overlijden hem bekend werd) de 

maatschappij van het ongeval in kennis te stellen;  
b. elke gewenste medewerking te verlenen tot opheldering van de doodsoorzaak (met inbegrip van die, nodig voor sectie - al dan 

niet na opgraving door een door de maatschappij aangewezen deskundige);  
c.  crematie niet eerder te doen plaatsvinden dan na toestemming van de maatschappij;  
d. indien zulks door de maatschappij wordt gewenst, elke medewerking te verlenen voor transport naar Nederland. In dat geval 

worden de kosten van het transport door de maatschappij gedragen;  
e.  een acte van overlijden te overleggen.  
 
De verzekerde is na een hem (haar) overkomen ongeval verplicht:  
a.  onverwijld geneeskundige hulp in te roepen of te doen inroepen;  
b.  de voorschriften van de geneesheer nauwgezet op te volgen en niets te verzuimen wat zijn (haar) herstel kan bevorderen;  
c.  de gemachtigde van de maatschappij te ontvangen en hem alle gewenste inlichtingen te verstrekken;  
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d.  een door de maatschappij aangewezen geneesheer te ontvangen of te bezoeken en deze gelegenheid geven hem (haar) te 
onderzoeken.  

Overigens zijn zowel de verzekerde als de begunstigde(n) verplicht de door de maatschappij gegeven aanwijzingen op te volgen. 
Voor zover nodig worden de genoemde termijnen - tot uiterlijk één jaar na datum van het ongeval - verlengd, indien aannemelijk kan 
worden gemaakt dat tijdige kennisgeving redelijkerwijs niet mogelijk was. 
Het niet nakomen van de verplichtingen zal het verlies van aanspraken op uitkering ten gevolge hebben. 
De door u verstrekte c.q. te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de vaststelling van de 
omvang van de uitkering en het recht op uitkering. 
 
 
Artikel 9  Wie is de begunstigde? 
 
Als begunstigde in de zin van de polis word(t)(en) beschouwd: terzake van overlijden:  
1. de wettige echtgeno(o)(te) van de betreffende verzekerde of indien deze mocht zijn overleden, dan wel indien de betreffende 

verzekerde ongehuwd of duurzaam gescheiden is, de wettige erfgenamen van de verzekerde ieder voor een gelijk deel;  
2.  terzake van blijvende invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid: de betreffende verzekerde;  
3.  terzake van dokterskosten: de verzekeringnemer.  
 
 
Artikel 10  Schaderegeling 
 
De maatschappij betaalt in geval van:  
a.  overlijden:  

de onder deze rubriek verzekerde som, onder aftrek van een eventueel door de maatschappij terzake van blijvende invaliditeit 
reeds uitgekeerd bedrag met betrekking tot hetzelfde ongeval. Voor zover het reeds uitgekeerde bedrag terzake van blijvende 
invaliditeit de verzekerde som voor overlijden overschrijdt zal het verschil niet door de maatschappij worden teruggevorderd.  

b.  blijvende invaliditeit:  
 het vastgestelde uitkeringspercentage volgens de onder deze rubriek verzekerde som. Overlijdt de verzekerde binnen 730 

dagen nadat het ongeval plaatsvindt ten gevolge daarvan, dan vervalt ieder recht op uitkering krachtens deze rubriek.  
 
Wettelijke interessen  
Ingevolge art. 1286 van het Burgerlijk Wetboek zullen uitsluitend verschuldigd worden vanaf de dag dat zij in rechte zijn gevorderd.  
De vaststelling van een uitkering geschiedt mede aan de hand van de door verzekerde(n) verstrekte gegevens en inlichtingen. 
 
 
Artikel 11  Beroep van de verzekerde 
 
Premie, condities en dekking zijn gebaseerd op ongevallen de verzekerde overkomen in zijn in het polisblad omschreven beroep en 
buiten zijn beroep. 
Bij tijdelijke of blijvende wijziging van het beroep dient de verzekeringnemer kennis te geven aan de maatschappij. 
Bij wijziging van beroep heeft de maatschappij de keuze: 
- hetzij de verzekering - al dan niet tegen premiewijziging en/of conditieaanpassing - te handhaven; 
- hetzij de verzekering te beëindigen, als het gewijzigde risico normaliter niet wordt geaccepteerd door de maatschappij.  
Een ongeval de verzekerde overkomen, voordat de maatschappij van de beroepswijziging in kennis is gesteld:  
a.  geeft recht op uitkering, als de premie voor het gewijzigde risico onveranderd blijft of lager is;  
b.  geeft verminderd recht op uitkering, als de premie voor het gewijzigde risico hoger is (alsdan worden de verzekerde sommen 

geacht te zijn verlaagd, in verhouding van de bestaande jaarpremie tot de hogere jaarpremie), tenzij het een ongeval betreft 
welke niet in verband staat met het niet te accepteren  

c.  beroepsrisico; geeft geen recht op uitkering, als het risico verbonden aan de ongevalsgebeurtenis normaliter niet door de 
maatschappij wordt geaccepteerd, tenzij het een ongeval betreft welke niet in verband staat met het niet te accepteren 
beroepsrisico; Zo voor het gewijzigde beroep andere condities bij de maatschappij gelden, worden die gewijzigde condities 
geacht (mede) van toepassing te zijn.  

 
o VSSD Verzekeringen B.V. 

Leeghwaterstraat 42,  
2628CA Delft  
tel: 015-2782050  
giro: 213001 
email: verzekeringen@vssd.nl 

 
15-Jul-10 


