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Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering 
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid (Rubriek C) 

Deze bijzondere voorwaarden vormen samen met de voorwaarden Persoonlijke ongevallenverzekering één 
geheel. 
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ARTIKEL 1 | WOORDENLIJST 
 
Voor uitkering bij arbeidsongeschiktheid verstaan wij onder: 
 
Beroep of bedrijf 
het op het polisblad genoemde beroep of bedrijf van de verzekerde. 
 
Arbeidsongeschiktheid 

(a) de mate van arbeidsongeschiktheid die wij vaststellen aan de hand van rapportages 
van door ons aan te wijzen deskundigen; AMA-guide dient als leidraad. 

(b) van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot een ongeval objectief 
medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn of haar 
functioneren. 
Zonder iets af te doen aan het voorgaande is arbeidsongeschiktheid aanwezig als de verzekerde 
voor tenminste 25% ongeschikt is voor het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan 
het beroep of bedrijf, of die in het beroep of bedrijf in redelijkheid van de verzekerde verlangd 
kunnen worden; 

(c) wij drukken de mate van arbeidsongeschiktheid uit in een percentage. Dit percentage noemen wij 
het arbeidsongeschiktheidspercentage. 
 

ARTIKEL 2 | VERZEKERDE DEKKING: UITKERING BIJ 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 

1. Het polisblad vermeldt de verzekerde rente per dag in geval van arbeidsongeschiktheid door een 
ongeval. 

2. Uitsluitend als de verzekerde door een ongeval (volgens artikel 1, van de voorwaarden Persoonlijke 
ongevallenverzekering) arbeidsongeschikt is, bestaat recht op uitkering. 

 

ARTIKEL 3 | EIGEN RISICOPERIODE 
 

1. De eigen risicoperiode is vastgesteld op 8 dagen, tenzij anders is vermeld op het 
polisblad. 

2. De eerste dag van de eigen risicoperiode is de dag die volgt op de dag waarop de verzekerde zich 
bij arbeidsongeschiktheid onder behandeling van een arts stelt. 

3. Bij arbeidsongeschiktheid gaat het recht op uitkering in, na afloop van de eigen risicoperiode. 
 

ARTIKEL 4 | BEREKENING VAN DE UITKERING 
1. Na afloop van de eigen risicoperiode is er recht op uitkering voor elke dag dat de verzekerde 

arbeidsongeschikt is. 
2. Het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. 
3. Wij berekenen de uitkering door de verzekerde rente per dag te vermenigvuldigen met het 

uitkeringspercentage. 
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ARTIKEL 5 | BETALING VAN DE UITKERING 
Wij berekenen de uitkering telkens over een periode van één maand. We maken dit bedrag zo spoedig 
mogelijk na afloop van deze periode over. 

 
ARTIKEL 6 | EINDE VAN DE UITKERING 
Het recht op uitkering eindigt: 

1. Op de dag dat de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is. 
2. Aan het einde van het verzekeringsjaar, waarin de verzekerde de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. 
3. Op de dag van overlijden van de verzekerde. 
4. Met ingang van de dag waarop u of de verzekerde zich niet houdt aan de verplichtingen in geval van 

een ongeval, die wij in artikel 13 van de voorwaarden ongevallenverzekering of in artikel 7 van deze 
bijzondere voorwaarden noemen. 

5. Op de dag waarop wij de uitkering wegens blijvende invaliditeit doen. Als wij deze uitkering binnen 
drie maanden na het ongeval doen, dan blijft het recht op uitkering van kracht, zolang de verzekerde 
arbeidsongeschikt is, maar uiterlijk tot drie maanden, na het ongeval. 

6. Zodra de verzekerde gedurende een onafgebroken periode van één jaar arbeidsongeschikt is 
geweest. 

 

ARTIKEL 7 | AANVULLENDE VERPLICHTINGEN IN 
GEVAL VAN EEN ONGEVAL 
Deze verplichtingen gelden als aanvulling op de in artikel 11 van de voorwaarden 
Persoonlijke ongevallenverzekering genoemde verplichtingen. 

1. De arbeidsongeschikte verzekerde moet arbeidsongeschiktheid binnen de eigen risicoperiode aan 
ons melden. 

2. De arbeidsongeschikte verzekerde moet het ons onmiddellijk melden als hij of zij geheel of 
gedeeltelijk herstelt. 

3. De arbeidsongeschikte verzekerde moet het ons onmiddellijk melden als hij of zij het voornemen 
heeft: 

(a) geheel of gedeeltelijk op te houden met het daadwerkelijk uitoefenen van het beroep of bedrijf; 
(b) het beroep of bedrijf te wijzigen; als de arbeidsongeschikte verzekerde het beroep of bedrijf of zijn 

werkzaamheden wijzigt en wij deze accepteren, herberekenen wij de mate van 
arbeidsongeschiktheid uitgaande van de nieuwe situatie; 

(c) de werkzaamheden die verbonden zijn aan het beroep of bedrijf te veranderen. 
 

 

ARTIKEL 8 | VERPLICHTINGEN BIJ WIJZIGING VAN 
HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSRISICO 

1. U of de verzekerde moet het ons onmiddellijk melden als de verzekerde: 
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(a) geheel of gedeeltelijk ophoudt met het daadwerkelijk uitoefenen van het beroep of bedrijf; 
(b) het beroep of bedrijf wijzigt; 
(c) de werkzaamheden die verbonden zijn aan het beroep of bedrijf verandert. 

 
2.  U of de verzekerde moet het ons onmiddellijk melden als de verzekerde in loondienst treedt. 
3. U of de verzekerde moet het ons melden voordat de verzekerde voor langer dan twee maanden naar 

het buitenland vertrekt. 
4. U of de verzekerde moet het ons onmiddellijk melden als u of het bedrijf van de verzekerde 

surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard. 
 

ARTIKEL 9 | GEVOLGEN VAN RISICOWIJZIGING VOOR 
DEZE DEKKING 

1. Als het arbeidsongeschiktheidsrisico wijzigt, kunnen wij met ingang van de dag waarop wij daar 
kennis van nemen andere voorwaarden stellen, de premie wijzigen, de verzekerde rente per dag 
verlagen, of de dekking beëindigen. 

2. Als wij in deze verzekering één van de in het eerste lid genoemde wijzigingen aan willen brengen, 
kunt u deze dekking beëindigen met ingang van de datum waarop wij kennis van de risicowijziging 
nemen. Uw schriftelijk bericht van opzegging moet uiterlijk één maand na de dag waarop wij u van 
de wijzigingen op de hoogte brengen in ons bezit zijn. 
 

ARTIKEL 10 | GEVOLGEN VAN RISICOWIJZIGING VOOR 
DE UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
Als de arbeidsongeschikte verzekerde een in artikel 8, lid 1, genoemde wijziging van beroep of bedrijf, of 
verandering in de hieraan verbonden werkzaamheden niet aan ons heeft gemeld, en dit een verzwaring van 
het risico is, berekenen wij de uitkering met inachtneming van artikel 9 lid 1. Als de betaalde premie lager is 
dan de premie die gezien het werkelijke risico betaald had moeten worden, verlagen we de uitkering 
evenredig aan het verschil in premie. 
 

ARTIKEL 11 | EINDE VAN DE DEKKING 
 
De dekking van Rubriek C eindigt: 

1. Op de datum waarop de dekking van de ongevallenverzekering eindigt of op de 
datum waarop voor de verzekerde de dekking voor blijvende invaliditeit eindigt. 

2. Aan het einde van het verzekeringsjaar, waarin de verzekerde de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt. 

3. Op de datum waarop wij op grond van artikel 9 lid 1 de dekking beëindigen. 
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