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Toelichting Bijzondere voorwaarden 
Persoonlijke Ongevallenverzekering

Is op het polisblad vermeld dat de Persoonlijke Ongevallenverzekering is afgesloten en heeft u de premie op 
tijd betaald? Dan heeft u recht op de dekking die is beschreven in deze bijzondere voorwaarden. Deze 
artikelen moeten wel in samenhang worden gelezen met de algemene voorwaarden.
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Wat bedoelen we met?

Blijvende invaliditeit 

Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een deel 

van het lichaam of een orgaan van een verzekerde.

Ongeval 

Plotseling en rechtstreeks van buiten komend geweld 

waardoor u lichamelijk letsel oploopt, dat geneeskundig is 

vast te stellen. 

Ook valt hieronder:

• acute vergiftiging, niet veroorzaakt door ziekteverwek-

kers, genees-, genots-, bedwelmende, verdovende of 

opwekkende middelen;

• besmetting door ziekteverwekkers, doordat een verze-

kerde onvrijwillig in het water of een andere stof is 

gevallen of  gedoken om een mens of dier te redden;

• complicaties en verergeringen van het ongeval letsel 

door eerstehulpverlening of een medisch noodzakelijke 

behandeling;

• wondinfectie en bloedvergiftiging door een ongeval dat 

onder de dekking van deze verzekering valt;

• stoffen of voorwerpen (geen ziekteverwekkers) die een 

verzekerde ongewild binnenkrijgt;

• verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, 

bevriezing, verbranding, veretsing (verbranding) door 

bijtende vloeistoffen, blikseminslag en elektrische 

ontlading;

• uitputting, verhongering, verdorsting (sterven door 

gebrek aan drinkwater) en zonnebrand door een ramp;

• plotselinge verstuiking, ontwrichting en verscheuring van 

spier- en bandweefsels. De aard en plaats hiervan 

moeten geneeskundig vast te stellen zijn.
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1. Waar geldt uw Ongevallenverzekering?

De verzekering geldt in de hele wereld.

2. In welke situaties keren wij uit?

Wij keren een bedrag uit als er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Het 
maakt niet uit of u schade heeft of kosten maakt, alleen of er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit door 
een ongeval. Wij keren alleen uit als het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.

In de algemene voorwaarden hebben we het vaak over betalen of vergoeden van schade of kosten. 
Voor de ongevallenverzekering bedoelen we daarvoor in de plaats: betalen van een uitkering.

3. Wat moet u doen na een ongeval?

Gebeurtenissen die voor een uitkering in aanmerking komen, meldt u zo snel mogelijk aan ons zodra u op de 
hoogte bent van de gebeurtenis. Neem daarvoor contact op met:

OOM Verzekeringen

Postbus 50.000

7900 RP Hoogeveen

Telefoon: +31 (0)70 353 21 25

Fax: +31 (0)70 353 21 26

Website: www.oomverzekeringen.nl

E-mail: claims@oomverzekeringen.nl

In de algemene voorwaarden vindt u de overige verplichtingen, zoals uw verplichting om mee te werken aan 
het onderzoek over de beoordeling van de dekking, en de gevolgen als u uw verplichtingen niet nakomt.

Voorwaarden
Bij overlijden of blijvende invaliditeit van een verzekerde door een ongeval, meldt u of degene die aanspraak 
maakt op een uitkering dat zo snel mogelijk aan ons. Dit mag nooit later zijn dan 3 jaar na het ongeval. Als u 
het niet meteen meldt nadat het ongeval gebeurd is, dan moet u kunnen aantonen dat:
• de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
• de gevolgen van het ongeval niet zijn vergroot doordat de verzekerde ziek was, een verzwakte gezondheid 

had, of een lichamelijke of geestelijke afwijking had;
• de verzekerde alle voorschriften van de behandelend arts helemaal heeft opgevolgd.

Als een verzekerde overlijdt, doet degene die aanspraak maakt op een uitkering ten minste 48 uur voor de 
begrafenis of crematie aangifte. Anders vervalt elk recht op uitkering.

U heeft alleen recht op dekking als u de volgende verplichtingen nakomt en onze belangen niet schaadt. Bij 
blijvende invaliditeit bent u als verzekerde verplicht om:
• u door een arts te laten behandelen en al het mogelijke te doen om het herstel te bevorderen;
• als we dit van u vragen, u te laten onderzoeken door een arts. Dit onderzoek gebeurt op onze kosten, op 

een door ons aangewezen locatie. U verstrekt de gevraagde informatie;
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• als we u dit van u vragen, u te laten opnemen voor een onderzoek in een ziekenhuis of andere medische 
instelling. Dit onderzoek en de opname gebeurt op onze kosten, op een door ons aangewezen locatie;

• ons of de partij die de schadebehandeling voor ons regelt te machtigen als wij inlichtingen bij derden willen 
inwinnen. Deze verplichting geldt ook voor degene die aanspraak maakt op de uitkering als de verzekerde 
is overleden;

• alle gegevens die wij of de partij die de schadebehandeling voor ons regelt nodig hebben aan ons te 
verstrekken of aan een deskundige die we aanwijzen. U verzwijgt daarbij geen feiten of omstandigheden 
die voor de vaststelling van de mate van de blijvende invaliditeit van belang zijn;

• ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van uw (gedeeltelijk) herstel;
• tijdig overleg te plegen met ons of de partij die de schadebehandeling voor ons regelt bij overplaatsing 

naar een ander verpleegadres.

4. Hoe handelen wij een claim af?

Als wij een melding van een ongeval ontvangen, kijken we eerst op welk bedrag aan uitkering u recht heeft. 
Dit bedrag maken we naar de verzekeringnemer over. Tenzij we daar met u andere afspraken over hebben 
gemaakt. Dit staat dan op het polisblad vermeld. Bij overlijden door een ongeval keren we uit aan de wette-
lijke erfgenamen van de verzekerde. Het uitkeringsbedrag is (een deel van) het bedrag waarvoor u verzekerd 
bent. Dit verzekerd bedrag staat op uw polisblad.

5. Welke situaties dekt uw Ongevallenverzekering?

Overlijden
Als een verzekerde overlijdt als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval keren we het verzekerde 
bedrag uit voor overlijden. Het verzekerd bedrag staat op uw polisblad. Als de verzekerde eerder een 
uitkering heeft gekregen voor blijvende invaliditeit door hetzelfde ongeval, brengen we dit in mindering op 
het bedrag dat we uitkeren bij overlijden. Als het bedrag dat voor blijvende invaliditeit al is uitgekeerd hoger 
is dan het bedrag voor overlijden, hoeft u dit niet terug te betalen.

Blijvende invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit van een verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval keren we 
(een percentage van) het verzekerd bedrag uit. Het maximaal verzekerd bedrag staat op het polisblad. Bij 
volledig blijvend (functie)verlies van:

Arm of hand 75%
Duim 25%
Wijsvinger 15%
Middelvinger 12%
Ringvinger of pink 10%
Been of voet 70%
Grote teen 8%
Een van de andere tenen 3%
Gehoor van een oor 25%
Gehoor van beide oren 60%
Gezichtsvermogen van een oog 35%
Gezichtsvermogen van beide ogen 100%
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Voorwaarden
• Heeft u gedeeltelijk (functie)verlies van een van bovenstaande lichaamsdelen of -functies, dan keren we 

dat gedeelte van het percentage uit.
 Bijvoorbeeld: U bent verzekerd voor een bedrag van € 50.000,-. Na een ongeval verklaart een arts dat uw 

been voor 60% blijvend invalide is geworden. Uw uitkering wordt dan zo berekend: € 50.000,- (het verze-
kerde bedrag) x 70 % (het uitkeringspercentage bij invaliditeit van een been) x 60 % (het deel van de 
blijvende invaliditeit van het been)= € 21.000,-. In dit geval zou u dus € 21.000,- uitbetaald krijgen.

• Wordt u blijvend invalide voor een lichaamsdeel dat hierboven niet genoemd staat, dan keren we het 
percentage van het verzekerd bedrag uit dat gelijk is aan de mate van invaliditeit die het letsel voor uw 
lichaam als geheel oplevert. Hierbij houden we geen rekening met uw beroep of andere bezigheden die u 
uitvoert.

• We stellen de blijvende invaliditeit vast op basis van het (functie)verlies. Hierbij houden we geen rekening 
met uitwendige kunst- of hulpmiddelen, waardoor u beter kunt functioneren. Wel houden we rekening met 
inwendige kunst- of hulpmiddelen, waardoor u beter kunt functioneren.

• We keren nooit meer uit dan het voor invaliditeit verzekerd bedrag, ook niet als een verzekerde door 
meerdere ongevallen wordt getroffen.

• Als de gevolgen van het ongeval verergeren door ziekte of door een lichamelijke of geestelijke afwijking, 
blijft het eerder uitgekeerde bedrag gelijk.

• Overlijdt de verzekerde door een andere reden dan het ongeval en heeft hij nog geen uitkering gehad voor 
invaliditeit, dan keren we het bedrag uit waarop de verzekerde recht had na het ongeval. We moeten dan 
wel achteraf medisch kunnen vaststellen in welke mate hij naar redelijke verwachting blijvend invalide zou 
zijn geweest door het ongeval als hij niet zou zijn overleden.

• Bent u al blijvend invalide vóór het ongeval en wordt dit door een ongeval verergerd, dan keren we het 
verschil uit tussen de mate van blijvende invaliditeit van vóór en ná het ongeval.

• De mate van blijvende invaliditeit stellen we vast zodra we van een onveranderlijke toestand kunnen 
spreken. Maar nooit later dan twee jaar na het ongeval.

Motor- of scooterongeluk 
Als u een ongeluk meemaakt met een motor of scooter van 50 cc of meer, als bestuurder of opzittende, dan 
vergoeden we maximaal 25% van het verzekerd bedrag. Zowel bij overlijden als bij blijvende invaliditeit. We 
vergoeden maximaal 10% als u tijdens het ongeval geen helm droeg.

Sport
Ongevallen die tijdens recreatieve (winter)sport gebeuren, zijn meeverzekerd. Bijvoorbeeld langlaufen, 
onderwatersporten en andere niet-bijzondere sporten zoals tennis of voetbal. In onderstaand artikel leest u 
welke sporten niet onder de dekking van uw Ongevallenverzekering vallen.

6 . Welke situaties dekt uw Ongevallenverzekering niet?

In onderstaande situaties heeft u geen recht op uitkering. Tenzij we dit uitdrukkelijk anders vermelden op het 
polisblad.
• Hernia. Ingewandsbreuk (hernia abdominalis) en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nucleï 

pulposi) erkennen we niet als ongeval.
• Psychische aandoening. Een psychische aandoening erkennen we niet als ongeval.
• Verdovende middelen Als u onder invloed van alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of 

opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift betrokken raakt bij een ongeval.
• Luchtvaartuig. Aanwezigheid in, op of aan een luchtvaartuig, anders dan als passagier van een vliegtuig 

voor burgerluchtvaart.
• Beroepssport. Een ongeval tijdens uw beroep of bijberoep als (semi-)professioneel sporter.
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• Risicosporten. Een ongeval tijdens het beoefenen van een sport met een hoog risico. Bijvoorbeeld:
– Diverse wintersporten, zoals bobsleeën, bootskiën, buckelskiën, firn blättern, firn ski extreem, glaciospe-

leogie, gletsjerskiën buiten de piste, gletsjertocht, heliskiën, klettern, off-piste skiën, paraskiën, rennfiggl, 
skeleton, skialpinisme, skibobben, skifiguurspringen, skijoring, skispringen, skisafari, skivliegen, skizeilen, 
snorkelskiën, snowscooter, snowshoeing, speedraces, speedskiën, surfski, tiefschneeskiën, toerskieën, 
windweapon, wisbi, ijsklimmen en ijswatervallen beklimmen.

– Bergsporten, zoals abseilen, speleologie, berg- en rotsklimmen, canyoning, downhill race en biking, 
klettersteigen, via ferrata, mountainbiken in grotten, sportklimmen zonder zekering en yetiballing.

– Watersporten, zoals caverafting, cliffjumping, free diving, grotduiken, hot dog, hydrospeed, jetboating, 
jetskiën, kajakken (in de categorieën moeilijk en hoger), kitesurfing, powerboat en offshore racen, rafting, 
rivier trekking, skyboot, solovaren anders dan op binnenwateren, wedstrijdzeilen op zee, wildwatervaren, 
wrakduiken en zeekanoën.

– Luchtsporten, zoals base jump, bungeejumpen, catapulting, death-ride, deltavliegen, fly by wire, forma-
tiespringen, hanggliding, parachutespringen (inclusief tandemspringen en duosprong), paragliding, 
parapenten, parasailing, skydiven, valschermspringen, skysurfing, stuntvliegen en ultralight vliegen.

– Deelnemen aan en training voor wedstrijden met voer- en vaartuigen, waarin het snelheidselement 
overheerst.

– Overige sporten, zoals catcrawl (zonder zekering), gevaarlijke sporten zoals jagen op groot wild, Ooster-
se gevechtssporten en andere gevechtssporten, zoals boksen, worstelen, indoor wandklimmen, kite-bug-
gy, motorcross, rugby, speleologie, sandboarden en trialrijden.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Ook ongevallen bij andere sporten met een hoog risico zijn uitgesloten 
van dekking.

• Risicoberoep. Een ongeval tijdens het uitoefenen van een beroep met een verhoogd ongevallenrisico, zoals 
boomrooier, circusartiest, dakdekker, duiker, glazenwasser, houtbewerker, slachter of visser.

• Zelfdoding. Zelfdoding of de complicaties als gevolg van poging tot zelfmoord.
• Vechtpartij. Als u deelneemt aan een vechtpartij. Dit geldt niet voor verzekerden die jonger zijn dan 14 jaar. 

Als u kunt aantonen dat dit ongeval het gevolg is van rechtmatige zelfverdediging, heeft u wel recht op 
uitkering.

• Roekeloosheid. Ongevallen bij een waagstuk waardoor het leven of het lichaam bewust roekeloos in 
gevaar is gebracht, tenzij dit noodzakelijk is om het beroep te vervullen of om een mens of dier te redden of 
om uzelf of anderen rechtmatig te verdedigen.

In de volgende situaties geeft deze verzekering ook geen dekking:
• Natuurramp. Als de schade is ontstaan door een aardbeving, overstroming of vulkaanuitbarsting.
• Atoomkernreactie. Als de schade is ontstaan door een atoomkernreactie.
• Molest. Als de schade is ontstaan door molest: een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenland-

se onlusten, oproer of muiterij.
• Misleiding. Als u of een tot uitkering gerechtigde persoon ons opzettelijk misleidt door feiten of omstandig-

heden te verzwijgen of valse opgaven te verstrekken. Tenzij de misleiding de uitsluiting niet rechtvaardigt.
• Verkeerde voorstelling van zaken. Als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een opgave doet 

waardoor u onze belangen schaadt. Tenzij deze onjuiste voorstelling niet zo essentieel is, dat de uitsluiting 
is te rechtvaardigen. Wij beperken dan wel uw recht op uitkering. Als de uitkering al is uitbetaald, zullen wij 
de schade terugvorderen. Als u met opzet de verkeerde voorstelling van zaken geeft om ons te misleiden, 
heeft u nooit recht op vergoeding van kosten.

• Kaping, staking, opstand of terreur. Als de schade te maken heeft met of veroorzaakt is doordat u deel-
neemt aan een kaping, staking, opstand of terreurdaad.

• Misdrijf. Als de schade te maken heeft of veroorzaakt is doordat u een misdrijf heeft (mede)gepleegd.
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