
Wat is een ongevallenverzekering?
Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij
volledig of gedeeltelijk blijvende invaliditeit of
overlijden door een ongeval. U kunt uw gezinsleden
meeverzekeren.

Extra informatie
Met blijvende invaliditeit bedoelen we de situatie
waarin u een deel van uw lichaam, orgaan of zintuig
niet meer heeft. Of gedeeltelijk of helemaal niet meer
kunt gebruiken en als dat blijvend is.

Blijvende invaliditeit
U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate
van invaliditeit. Als de invaliditeit niet meer kan
veranderen (eindtoestand), stellen wij de mate van
invaliditeit vast.

Extra informatie
In sommige gevallen duurt het lang voordat de
eindtoestand is bereikt. Hebben wij 1 jaar na het
ongeval de invaliditeit niet kunnen vaststellen? Dan
krijgt u wettelijke rente over uw uitkering vanaf 1 jaar
tot de dag waarop wij de uitkering aan u betalen.

 

Overlijden
Uw erfgenamen krijgen € 15.000,- als u overlijdt door
een ongeval. U kunt er ook voor kiezen dat iemand
anders deze uitkering ontvangt.

Uitgebreide dekking
Geen.

 

Wanneer keren wij niet uit?
Bijvoorbeeld als u het ongeval met opzet heeft
veroorzaakt. Of als het ongeval door uw roekeloosheid
is ontstaan. Of tijdens deelname aan een misdrijf. Wij
keren ook niet uit als het ongeval een gevolg is van
misbruik van alcohol of drugs.

Let op
Het beoefenen van een gevaarlijk beroep of gevaarlijke
sport of meedoen aan vechtpartijen is niet verzekerd.
Gaat u bijvoorbeeld skiën dan is dat niet
meeverzekerd. Let daarom goed op wat u verzekert op
uw reisverzekering.

 

Extra: verzekerde bedragen
U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van maximaal
€ 30.000,- of € 50.000,- of € 75.000,-. Wij keren uit op
basis van een vast bedrag per lichaamsdeel, orgaan of
zintuig. Is er sprake van een gedeeltelijk
(functie)verlies? Dan keren wij een evenredig deel van
dat bedrag uit.

Extra informatie
U heeft bijvoorbeeld een bedrag van € 30.000,-
verzekerd en u verliest uw onderbeen. Dan krijgt u €
15.000,-. Maar verliest u de helft van dat onderbeen
dan krijgt u € 7.500,- uitgekeerd.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis
staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan
aan ons. U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen.

 

Ongevallenverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

 

 

 

 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.generali.nl/media/2455/polisvoorwaarden_generali_ongevallenverzekering_maart2016.pdf?)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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