PRODUCTWIJZER
(COLLECTIEVE) ONGEVALLENDEKKING
Wat leest U in deze productwijzer?
In deze productwijzer vindt U algemene informatie over de (Collectieve) Ongevallendekking. Welke risico’s vallen onder
de dekking? Welke factoren spelen mee bij de hoogte van de premie? Wat kunt U van Ons verwachten en wat
verwachten Wij van U? Na het lezen van deze productwijzer kunt U goed geïnformeerd Uw eigen keuze maken voor
een de dekking. Deze productwijzer dient uitsluitend om U informatie te verstrekken. In tegenstelling tot de polis kunt U
aan deze productwijzer geen rechten ontlenen.

Wilt U meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden van de dekking die U afsluit, goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de
premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor dat specifieke product.

Wat is een (Collectieve) Ongevallendekking?
Met een (Collectieve) Ongevallendekking krijgt U of Uw werknemer (of de nabestaanden) een eenmalige uitkering als U
of hij/zij door een ongeval overlijdt of door een ongeval voor altijd (dus blijvend) invalide blijft. Zowel U, als Uw
werknemers zijn verzekerden onder deze polis.

Voor wie is een (Collectieve) Ongevallendekking?
De (Collectieve) Ongevallendekking is voor werkgevers die hun werknemers en zichzelf een uitkering willen geven als
ze een ongeval krijgen.
In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Als verzekerde voor altijd invalide blijft, krijgt hij/zij meestal de
uitkering. Als de verzekerde overlijdt, krijgen de erfgenamen meestal de (eenmalige) uitkering.

Welke risico’s zijn verzekerd?
Een uitkering als de verzekerde overlijdt (Rubriek A). Als de verzekerde overlijdt door een ongeval, betalen Wij het
afgesproken bedrag.
Een uitkering als de verzekerde blijvend invalide blijft (Rubriek B). Als de verzekerde door een ongeval blijvend invalide
blijft, betalen Wij een percentage van het verzekerde bedrag.
Niet-verzekerde risico’s
In sommige gevallen krijgt de verzekerde geen uitkering, terwijl de verzekerde wel door een ongeval is overleden of
voor altijd invalide blijft. Meestal heeft dit te maken met de oorzaak van overlijden of invaliditeit. Bijvoorbeeld door
terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Wat zijn de verschillen tussen het PURE Bronze-, Silver- en Goldpakket?
Verschillen tussen het PURE Bronzepakket, het PURE Silverpakket en het PURE Goldpakket vindt U met name in het
moment, waarop het ongeval plaats vindt en waarvoor dekking wordt verleend. Maar ook in de wijze waarop het
percentage van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld en of er al dan niet een vergoeding voor bijvoorbeeld plastische
chirurgie wordt verstrekt.
PURE Bronzepakket
Niet alleen ongevallen die tijdens het werk gebeuren vallen onder de dekking, maar ook ongevallen die onderweg
vanaf huis naar het werk en terug gebeuren. Bij het vaststellen van het percentage van blijvende invaliditeit wordt geen
rekening gehouden met het beroep van verzekerde.
PURE Silverpakket
Alle ongevallen die verzekerde overkomen vallen onder de dekking, behalve de uitzonderingen genoemd in de
voorwaarden. Bij het vaststellen van het percentage van blijvende invaliditeit wordt wel rekening gehouden met het
beroep van verzekerde. Onder bepaalde omstandigheden, genoemd in de voorwaarden, wordt tweemaal het
verzekerde bedrag uitgekeerd.
PURE Goldpakket
Alle ongevallen die verzekerde overkomen vallen onder de dekking, behalve de uitzonderingen genoemd in de
voorwaarden. Bij het vaststellen van het percentage van blijvende invaliditeit wordt wel rekening gehouden met het
beroep van verzekerde. Onder bepaalde omstandigheden, genoemd in de voorwaarden, wordt tweemaal het
verzekerde bedrag uitgekeerd. Kosten van plastische chirurgie die worden gemaakt om schoonheidsletsel, veroorzaakt
door een verzekerd ongeval, te herstellen of te verbeteren worden tot maximaal € 7.500,00 vergoed.
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Krijgen Uw werknemers een medische keuring?
U en Uw werknemers worden voor deze dekking niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?
Hoeveel premie U betaalt, hangt onder andere af van:
• het soort bedrijf dat U heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?
• de beroepen van Uw werknemers;
• de hoogte van de verzekerde bedragen.

Wat doen Wij met de premie?
Wij gebruiken de premie:
• voor de uitkering van de dekking als verzekerde invalide raakt, of komt te overlijden;
• voor administratiekosten;

Wat zijn Onze verplichtingen?
Wij proberen zo snel mogelijk uit te keren bij een ongeval. Overlijdt de verzekerde door een ongeval? Dan betalen Wij
het afgesproken bedrag. Als de verzekerde voor altijd invalide blijft, betalen Wij een percentage van het verzekerde
bedrag. Dat percentage verschilt per lichaamsdeel of orgaan.
Voorbeeld:
• Als een verzekerde een onderarm verliest, betalen Wij 70 procent van het verzekerde bedrag.
• Als een verzekerde een duim verliest, betalen Wij 25 procent van het verzekerde bedrag.

Wat zijn Uw verplichtingen?
•
•
•
•
•
•
•

Als het nodig is, werkt U goed mee om te bepalen waardoor verzekerde is overleden.
Als er een ongeval is gebeurd, laat U Ons dat zo snel mogelijk weten. Dat doet U in ieder geval binnen drie
maanden. Als een verzekerde is overleden, dan laat U Ons dat uiterlijk twee dagen voor de begrafenis of
crematie weten.
Als het nodig is, gaat verzekerde meteen naar een arts. Hij/zij werkt mee om beter te
worden. En hij/zij doet wat de arts zegt.
Als Wij dat nodig vinden, laat verzekerde zich onderzoeken door een arts of
deskundige. Wij kiezen dan bij welke arts of deskundige hij/zij dat doet.
U en verzekerde geven alle informatie die Wij nodig hebben.
Als er iets verandert in Uw bedrijf, laat U Ons dit zo snel mogelijk weten.
Bijvoorbeeld als Uw werknemers (verzekerden) ander werk gaan doen. Of als U andere producten of diensten
gaat verkopen.
U betaalt de volledige premie op tijd.

Zorgt U ervoor dat U en de verzekerde werknemer(s) zich goed aan de afspraken houden. Zo voorkomt U dat U of de
verzekerde werknemer(s) geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer blijft een verzekerde voor altijd invalide?
Een arts onderzoekt verzekerde. Hij bekijkt voor hoeveel procent verzekerde invalide is. De arts houdt zich aan de
regels van de Nederlandse Specialistenverenigingen.

Tot wanneer krijgt de werknemer een uitkering?
Wij betalen meestal een bedrag in een keer.

Wordt de uitkering tussendoor hoger?
Nee, Wij betalen meestal een bedrag in een keer.

Hoe lang loopt de Collectieve Ongevallendekking?
U spreekt met Ons af hoe lang de dekking loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de dekking stoppen?
Wij bieden U een dekking met een contractstermijn van maximaal 12 maanden. Na afloop van de eerste
contractstermijn wordt Uw dekking steeds met maximaal twaalf maanden verlengd. U kunt de dekking na de eerste
contractstermijn op ieder moment opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van een maand.
Soms kunt U de dekking ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.
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Kunnen Wij Uw dekking ook stoppen?
Wij kunnen Uw dekking niet stoppen. Behalve als:
• U fraude pleegt;
• U Ons opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie achterhoudt;
• U de premie niet of niet op tijd betaalt.
In de polisvoorwaarden leest U meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst
Niet-verzekerde
risico’s

Uw werknemer is niet verzekerd:

•
•
•
•
•
•
•
•

als het ongeval met opzet is gebeurd. Of als het ongeval de eigen schuld is van
verzekerde;
als het ongeval is gebeurd door een misdaad te plegen;
als het ongeval is gebeurd doordat een verzekerde heeft geprobeerd zelfmoord te
plegen. Of doordat hij/zij is overleden door zelfmoord;
als het ongeval is gebeurd doordat verzekerde auto reed nadat hij alcohol had
gedronken;
als het ongeval is gebeurd door drugs te gebruiken;
als het ongeval is gebeurd door een medische behandeling die niet nodig was;
als het ongeval is gebeurd door een oorlog. Of door een demonstratie met geweld;
als het ongeval is gebeurd door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze
reactie is ontstaan.

Er zijn ook nog andere uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij:

•

•
•

ziektes, zoals:
o buikwand ruptuur (hernia)
o hernia van de tussenwervelschijf
o ontsteking van de peesschede
o spierpijn/-spanningen
o psychische aandoeningen
o tennisarm of golfelleboog;
een ongeval met een vliegtuig. Behalve als verzekerde een passagier was;
gevaarlijke sporten. Zoals bungeejumpen, bergbeklimmen of motorraces;

Er kunnen nog meer uitzonderingen zijn. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden.
Terrorisme of molest
Als het ongeval is gebeurd door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.
Polisvoorwaarden Een verzekeringsovereenkomst is een contract tussen U en Ons. Dit contract is vastgelegd in een
polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest U heel precies:

•
•
•
•
Premie
Tussendoor
stoppen

de verzekerde risico’s;
de uitsluitingen daarop;
Uw rechten en plichten;
Onze rechten en plichten.

Het is voor U dus een belangrijk document. Leest U daarom de polis goed door.
Premie is het geldbedrag dat U betaalt voor de dekking. U moet de premie op tijd betalen.
Daarmee voorkomt U dat er geen dekking meer is.
In principe kunt U de dekking niet tussendoor stoppen. De dekking geldt zolang U werknemers in
dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt U de dekking wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

•
•
•
•

als Uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;
als iemand anders Uw bedrijf overneemt;
als U stopt met Uw bedrijf;
als U geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polisvoorwaarden leest U meer over deze situaties.
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