Verschillenkaart Ongevallenverzekering
Verschillen tussen voorwaarden oude en nieuwe voorwaarden
Onderwerp
Eindleeftijd meeverzekerde kinderen

Nieuwe voorwaarden (2015-01)
Geen eindleeftijd

Beroepswerkzaamheden met een
risico

- Uitgesloten en niet te verzekeren: circusartiest,
kermisexploitant, militair en stuntman
- Keuzedekking voor beroepswerkzaamheden met een risico,
te weten het werken:
- Met industriële machines, machinale
handgereedschappen, landbouwwerktuigen, snijmachines
en messen
- Op hoogte (steigers, ladders en daken)
- Met dieren
- Aan (spoor)wegen
- Als schoonmaker van tanks en schepen
- Als brandweerman/-vrouw
- In de zee- en/of kustvaart of -visserij
- Op booreilanden
- Als lijfwacht
Let op: geen dekking voor deze beroepswerkzaamheden als
keuzedekking niet is verzekerd
- Overige niet genoemde beroepswerkzaamheden: gedekt,
behalve de onder de uitsluitingen genoemde activiteiten die
ook beroepsmatig kunnen worden uitgevoerd
Geen dekking

Vervoer stoffelijk overschot naar
Nederland
Uitsluitingen

- Geen beperking/uitzondering voor de uitsluiting van
overmatig/verkeerd gebruik van alcohol, drugs of
geneesmiddelen
- Het niet hebben van een vaarbewijs
- Ongeval op een motor of bromfiets met een cilinderinhoud
van meer dan 50 cc en jonger dan 23 jaar
- Zonder deskundige begeleiding beoefenen van sporten als
bungeejumping, abseilen, catapulting en survivaltochten
- Een ongeval tijdens detentie is geen uitsluiting

Oude voorwaarden (07-01)
- Studerend: 27 jaar
- Niet-studerend: 18 jaar
- Uitgesloten en niet te verzekeren: brandweerman/-vrouw,
circus-artiest, classificeerder, dakdekker, gevelreiniger,
glazenwasser, kermisexploitant, lijfwacht, militair,
olieplatformmedewerker, profsporter, slachter, sloper,
stuntman, uitbener en zeevarende
- Overige niet genoemde beroepswerkzaamheden: gedekt,
behalve de onder de uitsluitingen genoemde activiteiten die
ook beroepsmatig kunnen worden uitgevoerd

Secundaire dekking bij overlijden door gedekt ongeval:
vervoer stoffelijk overschot vanuit buitenland naar Nederland
- De uitsluiting van overmatig/verkeerd gebruik van alcohol,
drugs of geneesmiddelen wordt niet toegepast als een
begunstigde op het moment van het ongeval werd
onderhouden door de verzekerde die overlijdt
- Het niet hebben van een vaarbewijs is geen uitsluiting
- Ongeval op een motor met een cilinderinhoud van meer dan
50 cc en jonger dan 23 jaar
- Sporten als bungeejumping en abseilen ook onder
deskundige begeleiding uitgesloten. Survivaltochten niet
genoemd als uitsluiting
- Een ongeval tijdens detentie
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