Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared

April 2012

U heeft een ongevallenverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1
of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Dit staat ook op de polis in uw online polismap.
Hieronder vindt u de Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. Deze voorwaarden gelden voor u
en uw gezinsleden. Wij hebben ook Algemene voorwaarden. Die horen bij alle verzekeringen die u bij ons
heeft. De Algemene voorwaarden en de Voorwaarden Ongevallenverzekering horen bij elkaar. Deze
voorwaarden samen horen weer bij de informatie die u ons gegeven heeft. Op basis van deze informatie en
de voorwaarden hebben wij afspraken met u gemaakt.
De
1.
2.
3.
4.

voorwaarden Ongevallenverzekering bestaan uit de onderdelen
Algemeen
Voorwaarden Ongeval & Letsel
Voorwaarden Ongeval & Overlijden
Ongeval en Uitkering.

1. Algemeen
1.1 In welke landen bent u verzekerd?
Uw Ongevallenverzekering is geldig in alle landen van de wereld, 24 uur per dag. U en uw gezinsleden
moeten wel in Nederland wonen.
1.2 Wat mag u van ons verwachten?
Via InShared verzekeren wij u en uw gezinsleden tegen het risico van overlijden of blijvende invaliditeit als
gevolg van een ongeval. Dit, afhankelijk van het onderdeel dat u gekozen heeft. Wij verzekeren daarbij het
risico van overlijden na een ongeval. Of de blijvende gevolgen van letsel na een ongeval. De verzekerde
personen - denk ook aan de passagiers van uw motorvoertuigen - hebben dan recht op een uitkering als
hierna in de voorwaarden omschreven. Verder ontstaat een recht op vergoeding van kosten als door een
ongeval tandheelkundige hulp of medische kosten noodzakelijk zijn voor u of andere verzekerden. Deze
ongevallenverzekering kent een wereldwijde dekking, 24 uur per dag, ook als het ongeval plaats heeft tijdens
deelname aan het weg-, water- of luchtverkeer.
1.3 Wat verwachten wij van u?
Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat u
•
Bewust en voorzichtig omgaat met uw gezondheid
•
Eerlijk bent in de informatie die u aan ons verstrekt
•
Er in redelijkheid alles aan doet om schade of verlies te voorkomen
•
Wijzigingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen doorgeeft via www.inshared.nl.
Let op!
•
Het is belangrijk dat u weet welke afspraken dit zijn. Lees de voorwaarden bij uw verzekeringen daarom
goed!
•
Kloppen uw gegevens niet meer? Dan kloppen de afspraken misschien ook niet meer. Pas uw gegevens
daarom zo snel mogelijk aan in uw online polismap! Op www.inshared.nl/mijnverzekeringsmap ziet u de
gegevens terug die u ingevuld heeft.
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Denk aan
•
Verandering van 1 of meer van de op het verzekeringsoverzicht vermelde gegevens, waaronder wijziging
van adres, betaalrekening, contactgegevens, etc.
•
Verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het verzekeringsoverzicht. Zoals de wijziging van
‘alleenstaande’ naar ‘gezin zonder kinderen’ of juist andersom.
Geeft u de genoemde wijzigingen binnen de gestelde termijn door, dan berichten wij u zo snel mogelijk over
voortzetting. Gewijzigde voorwaarden en/of premie of beëindiging van de verzekering kunnen een gevolg
zijn van een wijziging. Het niet doorgeven van de wijziging kan tot gevolg hebben dat InShared bij schade
geen dekking verleent wanneer InShared in haar belangen is geschaad.
1.4 Hoe bepalen wij uw premie?
Wij bepalen de premie op basis van uw gezinssamenstelling.
1.5 Wat is de looptijd van de ongevallenverzekering?
De ongevallenverzekering wordt afgesloten voor onbepaalde tijd maar de dekking eindigt voor sommige
verzekerden automatisch in de volgende gevallen:
• Op de laatste dag van het jaar waarin de verzekerde 75 jaar is geworden
• Op de laatste dag van het jaar waarin een verzekerd kind 28 jaar is geworden
• Door het overlijden van de verzekerde.
1.6 Contact bij ongeval?
Uitgangspunt is dat u het ongeval meldt op www.inshared.nl. Via ‘Mijn verzekeringsmap’ kiest u voor ‘schade
melden’. U volgt de aanwijzingen op het scherm en vult de benodigde gegevens in. Is niet direct duidelijk wie
het ongeval heeft veroorzaakt of is bij het ongeval iemand anders betrokken? Noteert u dan ter plaatse de
contactgegevens en geef deze aan ons door.
Met scannen en uploaden via ‘Mijn verzekeringsmap/schade melden’ ontvangen wij ook graag andere
documenten. Foto’s en ander bewijsmateriaal kunt zo aan ons mailen. Wij nemen dan binnen 24 uur na
ontvangst contact met u op.
Per post of e-mail kan ook. U ontvangt dan een reactie nadat wij uw informatie ontvangen hebben.
Ons postadres is
InShared
Afdeling schade
Postbus 51090
3007 GB Rotterdam
Ons e-mailadres is
schadeteam@inshared.nl
1.7 Spoed?
Is er sprake van spoed? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons 24 uur per dag telefonisch
bereiken vanuit binnen- en buitenland via onze alarmdienst van Eurocross,
telefoonnummer (+31)71-3641762.
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2. Voorwaarden Ongeval & Letsel
2.1 Welke dekking?
Er ontstaat recht op een uitkering als hierna omschreven, wanneer u, uw verzekerde gezinsleden of passagiers
van uw motorvoertuigen door een ongeval blijvend invalide worden.
Ongevallenverzekering
InShared keert uit en
InShared keert u een bedrag uit of vergoedt kosten (volgens de tabel van 4
vergoedt
‘Ongeval en Uitkering’) als
• Slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een uitkering indien u
of een verzekerde persoon ten gevolge van dit ongeval lichamelijk letsel
oploopt en blijvend invalide wordt.
• Slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een vergoeding van
kosten als ten gevolge van dit ongeval voor u of de verzekerde persoon
medische of tandheelkundige hulp noodzakelijk is.
Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten inwerkend geweld op
het lichaam van u of een verzekerde persoon, waaruit rechtstreeks een medisch
vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat.

Eigen risico
Maximumbedragen per
verzekerde persoon

Onder ongeval wordt ook verstaan:
1. Acute vergiftiging, behalve als de vergiftiging is veroorzaakt door het
gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of
opwekkende middelen of het binnenkrijgen van allergenen.
2. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie als rechtstreeks
gevolg van een onvrijwillige val in water of een andere stof. Als een
verzekerde bij het redden van mens of dier in water of een andere stof
terechtkomt, wordt dit ook beschouwd als een onvrijwillige val.
3. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het
spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de oren of de ogen waardoor
inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van
ziekteverwekkers.
4. Verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier -en bandweefsel. Deze
letsels moeten plotseling zijn ontstaan en de plaats moet geneeskundig zijn
vast te stellen.
5. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte.
6. Uitputting, verhongering en verdorsting als gevolg van onvoorziene
omstandigheden.
7. Wondinfectie en bloedvergiftiging door een ongeval.
8. Complicaties of verergering van het ongeval letsel als rechtstreeks gevolg
van geneeskundige behandeling.
Er is geen eigen risico.
InShared vergoedt
• Bij algehele blijvende invaliditeit door een ongeval, het op het
verzekeringsoverzicht genoemde bedrag van € 50.000,-. Bij gedeeltelijke
blijvende invaliditeit, wordt de mate van blijvende invaliditeit vastgesteld aan
de hand van de tabel in 4 ‘Ongeval en Uitkering’. De uitkering wordt
gedaan aan de verzekerde die door de blijvende invaliditeit is getroffen.
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•

Als er sprake is van medische of tandheelkundige hulp door een ongeval, is
per verzekerde tot 75 jaar € 1000,- als maximumuitkering beschikbaar. De
vergoeding van medische en/of tandheelkundige kosten is afhankelijk van
de kosten die in rekening zijn gebracht in verband met de behandeling ten
gevolge van het ongeval. De gemaakte medische en/of tandheelkundige
kosten worden alleen vergoed als deze niet elders geclaimd kunnen worden.
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3. Voorwaarden Ongeval & Overlijden
3.1 Welke dekking?
Er ontstaat recht op een uitkering als hierna omschreven, wanneer u, uw verzekerde gezinsleden of passagiers
van uw motorvoertuigen door een ongeval komen te overlijden.
Ongevallenverzekering
InShared keert uit en
Als slachtoffer van een (verkeers)ongeval ontstaat recht op een uitkering indien u
vergoedt
of een verzekerde persoon ten gevolge van dit ongeval komt te overlijden.
Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten inwerkend geweld op
het lichaam van u of een verzekerde persoon, waaruit rechtstreeks een medisch
vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat.

Eigen risico
Maximumbedragen per
verzekerde persoon

Onder ongeval wordt ook verstaan:
1. Acute vergiftiging, behalve als de vergiftiging is veroorzaakt door het
gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of
opwekkende middelen of het binnenkrijgen van allergenen.
2. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie als rechtstreeks
gevolg van een onvrijwillige val in water of een andere stof. Als een
verzekerde bij het redden van mens of dier in water of een andere stof
terechtkomt, wordt dit ook beschouwd als een onvrijwillige val.
3. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het
spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de oren of de ogen waardoor
inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van
ziekteverwekkers.
4. Verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel. Deze
letsels moeten plotseling zijn ontstaan en de plaats moet geneeskundig zijn
vast te stellen.
5. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte.
6. Uitputting, verhongering en verdorsting als gevolg van onvoorziene
omstandigheden.
7. Wondinfectie en bloedvergiftiging door een ongeval.
8. Complicaties of verergering van het ongeval letsel als rechtstreeks gevolg
van geneeskundige behandeling.
Er is geen eigen risico.
InShared vergoedt bij overlijden door een ongeval het op het
verzekeringsoverzicht genoemde bedrag van € 10.000,-. De uitkering wordt
gedaan aan de echtgeno(o)t(e) of partner met wie de overleden verzekerde in
gezinsverband samenwoonde op het moment van het ongeval. In alle andere
gevallen keert InShared uit aan de erfgenamen van de overleden verzekerde.
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4. Ongeval en uitkering
4.1 Hoe wordt het overlijden vastgesteld en de uitkering vergoed?
• Is een verzekerde als gevolg van een ongeval overleden, dan stelt een medisch adviseur in Nederland dit
overlijden vast op basis van een als definitief erkende toestand van de getroffen verzekerde, voor zover
mogelijk binnen 2 jaar na het ongeval.
• InShared stelt het recht op een uitkering vast en mag deze rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde
vergoeden.
4.2 Hoe wordt de blijvende invaliditeit vastgesteld en vergoed?
• De mate van blijvende invaliditeit wordt in Nederland vastgesteld door de medisch adviseur op basis van
de als definitief erkende toestand van de getroffen verzekerde, voorzover mogelijk binnen 2 jaar na het
ongeval.
• Het beroep of de werkzaamheden van de verzekerde spelen geen rol bij het vaststellen van de mate van
blijvende invaliditeit.
• Pas als verwacht kan worden dat er geen verandering meer optreedt in de mate van invaliditeit, wordt het
percentage van de blijvende invaliditeit vastgesteld. De bepaling van het percentage geschiedt volgens de
laatste uitgave van de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical
Association en de percentages die in de tabel hieronder zijn vermeld.
• InShared stelt de schade vast en mag de schade rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde vergoeden.
Bij volledig (functie)verlies van
Uitkeringspercentage
het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
het gezichtsvermogen van één oog
30%
maar als de maatschappij krachtens deze verzekering uitkering heeft verleend
wegens verlies van het gezichtsvermogen van het andere oog
70%
het gehoor van beide oren
60%
het gehoor van één oor
25%
maar als de maatschappij krachtens deze verzekering uitkering heeft verleend
wegens verlies van het gehoor van het andere oor
35%
een arm
65%
een onderarm
60%
een hand
55%
een duim
25%
een wijsvinger
15%
een middelvinger
10%
een ringvinger
5%
een pink
5%
een been
60%
een onderbeen
55%
een voet
40%
een grote teen
5%
een andere teen
3%
de milt
5%
de smaak en/of de reuk
6%
Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van 1 of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen
of organen, wordt een evenredig deel uitgekeerd.
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•
•

•
•

Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij
verlies van de gehele hand.
In de gevallen die niet in de tabel van 4.2 ‘Ongeval en Uitkering’ zijn genoemd, wordt het percentage
blijvende invaliditeit vastgesteld door InShared op advies van de medisch adviseur en rekening houdend
met het medisch onderzoek.
De in 4.2 genoemde percentages worden lager als de blijvende invaliditeit is verergerd door ziekte en
(lichamelijke) afwijkingen die vóór het ongeval al bestonden.
Als een jaar na het ongeval de mate van blijvende invaliditeit niet is vastgesteld, vergoedt InShared de
wettelijke rente over het uit te keren bedrag vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente wordt gelijk met
de uitkering voor blijvende invaliditeit betaald.

4.3 Welke extra aandachtspunten gelden als u een beroep doet op de ongevallenverzekering?
• U, de verzekerde of uitkeringsgerechtigde volgen de voorschriften van de behandelend arts(en) op. Als
deze voorschriften niet worden opgevolgd en de belangen van InShared daardoor worden geschaad, keert
InShared niet uit.
• U, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde vragen de behandelend arts of medisch specialist de reden
van overlijden of van behandeling bekend te maken als de medisch adviseur daarom vraagt.
• U, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde verlenen medewerking bij het opvragen van informatie die
InShared of de medisch adviseur noodzakelijk vindt in verband met het beroep op een uitkering van de
ongevallenverzekering.
4.4 Wat verzekert InShared niet?
1. InShared keert niet uit als
•
Het ongeval is ontstaan door psychische aandoeningen
•
Het ongeval is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid
•
Het ongeval is ontstaan bij het plegen van een misdrijf of een poging daartoe
•
De verzekerde alcohol heeft gebruikt en het bloedalcoholpromillage of het ademalcoholgehalte hoger
is dan wettelijk is toegestaan
•
De verzekerde weigert mee te werken aan een bloedonderzoek ter vaststelling van het
bloedalcoholpromillage of het ademalcoholgehalte
•
De verzekerde onder invloed verkeert van bedwelmende middelen, opwekkende middelen of
geneesmiddelen
•
Het ongeval is ontstaan tijdens het deelnemen aan:
–
snelheidswedstrijden of -ritten
–
regelmatigheids-of behendigheidswedstrijden
–
slipcursussen
Deze uitsluiting geldt ook voor niet-officiële wedstrijden en ritten.
•
Het ongeval is ontstaan tijdens bergtochten. Als de bergtocht voert langs wegen of terreinen die ook
voor ongeoefende wandelaars geschikt zijn, geldt de uitsluiting niet. De verzekerde toont aan dat er
sprake is van een tocht voor ongeoefende wandelaars.
•
Het ongeval is veroorzaakt tijdens sportbeoefening tegen betaling
•
Het ongeval is ontstaan tijdens het rijden met een motorrijtuig op terreinen, circuits en gebieden die
niet bedoeld zijn voor het dagelijks verkeer, zoals bospaden, zandverstuivingen, heidevelden,
stranden, beken en dergelijke
•
Het ongeval is veroorzaakt bij het beoefenen van vechtsporten, wildwatervaren, rugby,
parachutespringen, zeilvliegen, bungy jumping, paardensport in wedstrijdverband, ijshockey,
ijszeilen, bobsleeën, rodelen/skeleton, ski-alpinisme, skispringen, skivliegen, ski-jöring, paraskiën,
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2.

3.

4.
5.

heliskiën, speedskiën, het onderdeel figuurspringen van freestyle skiën. Voor andere sporten met een
kans op ongevallen, die gelijkgesteld kunnen worden aan deze sporten, geldt deze uitsluiting ook
•
Het ongeval verband houdt met het gebruik van een vliegtuig, behalve als passagier
•
Het ongeval verband houdt met een vechtpartij, behalve als aangetoond kan worden dat de agressie
niet van de verzekerde is uitgegaan.
InShared keert niet uit als de verzekerde blijvend invalide wordt ten gevolge van zijn krijgs- of gewapende
activiteiten, met uitzondering van activiteiten
- In dienst van de Nederlandse krijgsmacht; zie ook punt 3 hierna
- Met wapens waarvoor u en/of de verzekerde een vergunning heeft zoals bedoeld in de Wet Wapens
en Munitie.
Als de blijvende invaliditeit van de verzekerde het directe gevolg is van gevechtshandelingen tijdens
uitzending naar het buitenland als militair of als ambtenaar van het ministerie van Defensie, is er geen
recht op uitkering.
U heeft geen recht op een uitkering als de bepalingen over fraude, onlusten of een gewapend conflict van
toepassing zijn, zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
Er is ook geen recht op een uitkering als
•
De verzekerde het ongeval, als gevolg waarvan hij blijvend invalide geraakt, opzettelijk heeft
veroorzaakt of dat met zijn toestemming is gebeurd
•
U ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de verzekering of bij melding van
het ongeval
•
U belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven, of als u na het ongeval uw
medewerking niet verleent en u daardoor onze belangen schaadt
•
U de overige InShared-gedragsregels niet nakomt (zie ook de algemene voorwaarden)
•
Het ongeval is veroorzaakt door of verband houdt met molest of atoomkernreacties of relletjes (zie ook
de algemene voorwaarden).

4.5 Wat bedoelen we met?
Hieronder vindt u de omschrijvingen van begrippen die regelmatig in de voorwaarden voorkomen.
• Verzekerden
1. Indien u verzekerd bent als ‘alleenstaande’ worden als verzekerden beschouwd
- u, de verzekeringnemer
- de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent
2. Indien u verzekerd bent als ‘alleenstaande met kinderen’ worden als verzekerden beschouwd
- u, de verzekeringnemer
- uw minderjarige kinderen
- uw meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij u inwonen of voor studie of
stage
ergens anders binnen Europa wonen
- de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent
3. Indien u verzekerd bent als ‘gezin zonder kinderen’ worden als verzekerden beschouwd
- u, de verzekeringnemer
- uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
- de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent
4. Indien u verzekerd bent als ‘gezin met kinderen’ worden als verzekerden beschouwd
- u, de verzekeringnemer
- uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
- uw minderjarige kinderen
- uw meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie of
stage ergens anders binnen Europa wonen
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•
•
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•

- de passagiers van de motorvoertuigen waarvan u eigenaar of bezitter bent
U/uw/Verzekeringnemer: Degene die de verzekeringsovereenkomst met InShared is aangegaan of diens
wettelijk vertegenwoordiger.
Verzekeraar: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. nummer 08053410.
We/wij: InShared Nederland B.V., gevestigd te Hoevelaken, K.v.K. nummer 32141068, financiële
onderneming van Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Woonplaats: de woonplaats van verzekeringnemer, zoals opgegeven aan InShared. De woonplaats omvat
niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen.
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