Aanvullende voorwaarden
Ongevallendekking (ONG/1)
Inhoud

b. van het overlijden, uiterlijk 48 uur voor begrafenis of crematie, een
en ander onder mededeling waar, wanneer, waardoor en onder

Artikel 1 Dekking

welke omstandigheden het ongeval heeft plaatsgehad en welke

Artikel 2 Begrippen ‘ongeval’ en ‘letsel’

getuigen daarbij tegenwoordig waren (van de gemelde termijn kan

Artikel 3 Uitsluitingen

worden afgeweken als ten genoegen van Generali mocht blijken

Artikel 4 Verplichtingen bij een ‘ongeval’

dat het degene die uit de bestaande verzekering aanspraken kan

Artikel 5 Vervallen van de aanspraak op uitkering

doen gelden, onmogelijk was de in dit artikel genoemde stukken op

Artikel 6 Verlaging kapitaal bij overlijden

tijd aan Generali te doen toekomen, maar dat niettemin de meest

Artikel 7 Einde van de ongevallenverzekering

mogelijke spoed is betracht, een en ander behalve het bepaalde in
artikel 5 onder b).

Artikel 1 Dekking

2. Ook moet worden overgelegd een verklaring van de arts die de
oorzaak van het letsel heeft vastgesteld.
3. De verzekerde is verplicht zich onmiddellijk na een ongeval door

Uitkering zal plaatsvinden van het op de polis aangetekende extrakapitaal als het overlijden van verzekerde rechtstreeks en uitsluitend
wordt veroorzaakt door een letsel dat ontstaan is door een ongeval.

een bevoegd geneeskundige te laten behandelen en alles te doen
en niets na te laten wat zijn spoedig herstel kan bevorderen.
4. De bewijslast van het ongeval rust op de begunstigde(n).
5. Generali heeft de bevoegdheid een lijkschouwing (sectie) te eisen,

Artikel 2 Begrippen ‘ongeval’ en ‘letsel’
Een ‘ongeval’ in de zin van deze ongevallenverzekering is elke bij-

waarvan de kosten voor haar rekening zijn.

Artikel 5 Vervallen van de aanspraak op uitkering

zondere, uitwendige, plotseling en onverwacht intredende, schade
toebrengende inwerking op het lichaam van de verzekerde, die zonder

Geen aanspraak op uitkering bestaat als:

medewerking van inwendige oorzaken enig letsel veroorzaakt.

a. enige volgens deze ongevallenverzekering bestaande verplichting

Een ‘letsel’ in de zin van deze ongevallenverzekering is elke verstoring
van lichaamsfuncties, die binnen twaalf maanden sedert de dag van het
ongeval de dood tengevolge heeft.
Als ‘letsel’ in de zin van deze verzekering wordt niet beschouwd enige
infectieziekte.

niet is nagekomen;
b. de kennisgeving van het ongeval en de inlevering van het attest
van de behandelend geneesheer niet heeft plaatsgevonden binnen
negentig dagen na het ongeval;
c. onjuiste opgaven zijn gedaan of omstandigheden, waaronder het
ongeval heeft plaatsgevonden, verzwegen of verkeerd voorgesteld

Artikel 3 Uitsluitingen

zijn;
d. geen uitkering verschuldigd is ingevolge een of meer van de verzekeringen, waarop deze ongevallenverzekering een aanvulling is.

Deze verzekering strekt zich niet uit tot ‘ongevallen’, veroorzaakt of
mede veroorzaakt door:
a. opzet of schuld van de verzekerde of van enige bij deze verzekering
belanghebbende;

Artikel 6 Verlaging kapitaal bij overlijden

b. bestaande ziekten, kwalen of gebreken van verzekerde, gebruik van
alcohol, geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende
middelen door verzekerde;

lenverzekering een aanvulling is, wordt verlaagd, wordt het ongeval-

c. kunstmatige opwekking van atoomkernreacties, natuurrampen,

kapitaal bij overlijden.

oorlogsmolest, burgeroorlog, vrijheidsberoving, militaire dienst en
vrijwillige of verplichte diensten tijdens uitzonderingstoestand;
d. deelname aan stuntwerk, snelheids- en behendigheidswedstrijden
met inbegrip van de voorbereiding daarvoor;

Als het kapitaal bij overlijden van de verzekering, waarop deze ongevallenkapitaal automatisch aangepast tot maximaal het als dan geldende
Dit is slechts anders als de verzekering, waarop deze ongevallenverzekering een aanvulling is, op enig moment een uit de aard van die
verzekering zelf voortvloeiende verlaging (dus zonder tussenkomst van
de verzekeringnemer) van het overlijdenskapitaal kent.

e. het als bestuurder gebruiken van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer;
f. zeereizen - behalve indien als passagier of als gast gebruik gemaakt
wordt van schepen van een erkende rederij - en luchtreizen - behalve
indien als passagier of als gast gebruik gemaakt wordt van vliegtuigen
of helikopters van een erkende luchtvaartonderneming.

Artikel 7 Einde van de ongevallenverzekering
Deze verzekering eindigt als:
a. geen premiebetaling voor de verzekering plaatsvindt, tenzij en voor
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zover door Generali premievrijstelling is verleend.;

Artikel 4 Verplichtingen bij een ‘ongeval’

b. de verzekeringen, waarop deze ongevallenverzekering een aanvulling
is, niet meer bestaan;
c. de verzekerde niet meer in Nederland woont, tenzij als dan anders

1. Generali dient in kennis gesteld te worden:

wordt overeengekomen.

a. van een letsel veroorzakend ongeval, binnen 14 dagen;

1 van 1

