Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering
Als je door een ongeval blijvend invalide bent, is het prettig om een financiële steun in de rug te hebben. Dat regel je
eenvoudig en goed met de basisdekking van onze Ongevallenverzekering. Je kunt deze basisdekking uitbreiden met
keuzedekkingen, passend bij jouw persoonlijke situatie.

Wie zijn verzekerd?
Je kunt alle gezinsleden meeverzekeren, die op hetzelfde adres wonen als jij.
Ook zijn meeverzekerd je kinderen die niet meer thuis wonen omdat ze stage
lopen of dagonderwijs volgen. Zelfs als dat in het buitenland is. Voorwaarde is
wel dat ze in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven.

Voordelen
-

Geen eindleeftijd voor je meeverzekerde kinderen.

-

Basisdekking voor blijvende invaliditeit.

Wat is de maximale (eind)leeftijd voor
de verzekering?

-

Precies verzekeren wat je nodig hebt: keuze in dekkingen.

-

Je kunt je verzekering maandelijks beëindigen.

Je kunt de Ongevallenverzekering aanvragen als je jonger bent dan 60 jaar.
Een lopende Ongevallenverzekering eindigt op de eerste dag van de maand
nadat je als (mede)verzekerde 70 jaar wordt.

-

Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij het afhandelen ervan.

In welke landen geldt deze verzekering?
De verzekering geldt in alle landen van de wereld.

Basisdekking
-

-

Je krijgt een uitkering als je blijvend invalide wordt door een ongeval. Je
kunt kiezen welk bedrag je wilt verzekeren: € 25.000, € 50.000, € 75.000
of € 100.000.
Je krijgt een daggelduitkering bij een ziekenhuisopname door een
ongeval. De uitkering is € 25 voor elke dag in het ziekenhuis en maximaal
€ 1.500 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?
Het is belangrijk dat je weet dat niet alle ongevallen verzekerd zijn. Niet
verzekerd zijn ongevallen:
- Als je de premie niet hebt betaald.
- Door opzet of tijdens het plegen van een misdrijf.
- Door zelfmoord of een poging daartoe.
- Bij geen geldig rij- of vaarbewijs, tijdens snelheidsritten en wedstrijden
met motorrijtuigen of boten of tijdens varen op zee.
- Met een motor of bromfiets met meer dan 50cc cilinderinhoud en een
bestuurder jonger dan 23 jaar.
- Met een luchtvaartuig (behalve als je passagier bent in openbaar
personenvervoer).
- Tijdens bepaalde gevaarlijke sporten, zoals ijshockey, speedskiën,
vechtsporten of zonder deskundige begeleiding beoefenen van
bungeejumping, abseilen of catapulting.
- Door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.
- Door molest en atoomkernreacties.

Keuzedekkingen
De basisdekking bestaat uit een dekking bij blijvende invaliditeit. Je
kunt deze uitbreiden met aanvullende keuzedekkingen. Zo stem je de
Ongevallenverzekering precies af op je persoonlijke situatie en voorkeuren.

Keuze Overlijden
Je nabestaanden ontvangen een bedrag als je overlijdt als gevolg van een
ongeval. Je kunt kiezen uit: € 5.000, € 10.000, € 15.000 of € 20.000.

Keuze Beroepswerkzaamheden met een risico
Als je risicovolle beroepswerkzaamheden hebt, kan je dat risico ook
meeverzekeren. Je voert risicovolle beroepswerkzaamheden uit als je:
- Werkt met industriële machines en machinale handgereedschappen, zoals
machinale hout- en metaalbewerkingsinstrumenten.
- Werkt met grote en kleine landbouwwerktuigen.
- Werkt met snijmachines en messen.
- Werkt op hoogte, zoals op steigers, ladders en daken.
- Werkt met dieren of dieren verzorgt.
- Werkt aan (spoor)wegen.
- Tanks en schepen schoonmaakt.
- Branden blust of mensen redt uit brandende gebouwen.
- Werkt in de zee- en/of kustvisserij of in de zee- en/of kustvaart.
- Werkt op booreilanden.
- Werkt als lijfwacht.

Wat is het eigen risico?
Er geldt geen eigen risico. Ook een vrijwillig eigen risico is niet mogelijk.

Wat keren wij uit?
Bij blijvende invaliditeit
-

-

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat je
hebt gekozen en de mate van invaliditeit. Hoeveel wij uitkeren en bij welk
soort letsel, lees je in de polisvoorwaarden. Deze vind je op
www.asr.nl/voordeelpakket.
Je ontvangt eenmalig € 5.000 bij HIV-besmetting tijdens een
bloedtransfusie of een injectie in een ziekenhuis.

Bij overlijden
-

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat je
hebt gekozen.
We verdubbelen de uitkering als jij en je meeverzekerde partner binnen
12 maanden na elkaar overlijden en er minstens één verzekerd kind
achterblijft.

Wil je meer informatie?
In de voorwaarden vind je meer informatie over de Ongevallenverzekering.
Download ze via www.asr.nl/voordeelpakket of neem contact op met je
verzekeringsadviseur.

De Ongevallenverzekering is onderdeel
van het Voordeelpakket
De Ongevallenverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket
van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger
je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief
totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en
wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt:
bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je
nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer
verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je kunt
krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een overzichtelijk
polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie, ontvang
je elk jaar een handige checklist.

Overleg met je adviseur
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Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
tussentijds iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan je
adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning
Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Op de weg
en op het water
Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke
bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

