
Productinformatie Ongevallen
Vernieuwd Voordeelpakket 

Informatie voor de adviseur



2

Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het vernieuwde 
Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je wat het Voordeelpakket voor jouw 
klanten kan betekenen. 

In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Ongevallenverzekering en welke  
dekkingen deze verzekering heeft.  

De Ongevallenverzekering  
van a.s.r.
Met onze Ongevallenverzekering is je klant verzekerd 
voor:
- Een uitkering bij blijvende invaliditeit door een 

ongeval. Je kiest samen met de klant  een verzekerd 
bedrag: € 25.000, € 50.000, € 75.000, of € 100.000.

- Een daggelduitkering bij een ziekenhuisopname 
door een ongeval. De uitkering is € 25 voor elke 
dag in het ziekenhuis en maximaal € 1.500 per 
ongeval.

Wie is verzekerd?
- De gezinsleden die je klant opgeeft bij het aangaan 

van de verzekering.
- Kinderen zijn ook meeverzekerd als ze uitwonend 

zijn omdat ze stage lopen of dagonderwijs volgen. 
Dat mag zelfs in het buitenland zijn, zolang ze 
maar in het Nederlandse bevolkingsregister staan 
ingeschreven.

Wat is de maximale (eind)leeftijd 
voor de verzekering?
De Ongevallenverzekering kan worden aangevraagd 
voor een klant die jonger is dan 60 jaar.
Een lopende Ongevallenverzekering eindigt op de 
eerste dag van de maand nadat uw klant als (mede)
verzekerde 70 jaar wordt.

In welke landen geldt de  
verzekering? 
Je klant is verzekerd in de hele wereld.

Voordelen

- Geen eindleeftijd voor meeverzekerde 
kinderen.

- Basisdekking voor blijvende invaliditeit.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig 
heeft: keuze in dekkingen, zoals Overlijden 
en Beroepswerkzaamheden met een risico.
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Keuzedekking 
De basisdekking van je klant bestaat uit een dekking 
voor blijvende invaliditeit. Afgestemd op zijn 
persoonlijke situatie en voorkeuren kan je klant zich 
aanvullend verzekeren met onze keuzedekkingen.

Overlijden
Je klant is verzekerd voor een uitkering bij overlijden 
door een ongeval. Je klant kan daarbij kiezen uit de 
volgende verzekerde bedragen:
-  € 5.000
-  € 10.000
- € 15.000
-  € 20.000

Beroepswerkzaamheden met een risico
-  Als je klant beroepswerkzaamheden met een 

risico uitvoert en dat risico ook wil meeverzekeren 
kan hij deze keuzedekking afsluiten. Onder 
beroepswerkzaamheden met een risico vallen: 
-  Werken met industriële machines en machinale  
 handgereedschappen, waaronder machinale  
 hout- en metaalbewerkingsinstrumenten. 
-  Werken met grote en kleine

  landbouwwerktuigen. 
-  Werken met snijmachines en messen. 
-  werken op hoogte, zoals op steigers, ladders en  
 daken. 
-  Werken met en verzorgen van dieren. 
-  Werken aan (spoor)wegen. 
-  Schoonmaken van tanks en schepen. 
-  Blussen van branden en redden van personen uit  
 in brand geraakte gebouwen. 
-  Werken in de zee- en/of kustvisserij. 
-  Werken in de zee- en/of kustvaart. 
-  Werken op booreilanden. 
-  Werken als lijfwacht.

-  Niet te verzekeren zijn beroepswerkzaamheden als 
circusartiest, kermisexploitant, militair en stuntman.

Wat keren wij uit bij blijvende  
invaliditeit?
-  Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de 

uitkering afhankelijk van het gekozen verzekerde 
bedrag en het letsel dat je klant heeft (de mate van 
invaliditeit). Hoeveel wij uitkeren en bij welk soort 
letsel, vind je in de polisvoorwaarden.

-  Wij betalen een eenmalige uitkering van € 5.000 bij  
HIV-besmetting tijdens een bloedtransfusie of een 
injectie in een ziekenhuis.

Wat keren wij uit bij overlijden?
-  Bij overlijden keren wij het door je klant verzekerde 

bedrag uit.
-  Wij verdubbelen de uitkering als de hoofd-

verzekerde en de verzekerde partner allebei 
overlijden door hetzelfde ongeval. Of binnen  
12 maanden na elkaar overlijden door verschillende 
ongevallen. Én er minstens 1 verzekerd kind 
achterblijft.

Wat is niet verzekerd?
-  Een ongeval door molest en atoomkernreacties.
-  Een ongeval als de premie niet is betaald.
-  Een ongeval door opzet of tijdens het plegen  

van een misdrijf.
-  Een ongeval door zelfmoord of een 

zelfmoordpoging.
-  Een ongeval door verkeerd gebruik van alcohol, 

geneesmiddelen of drugs.
-  Een ongeval bij geen geldig rij- of vaarbewijs.
-  Een ongeval tijdens snelheidsritten en wedstrijden 

met motorrijtuigen of boten of tijdens varen op zee.
-  Een ongeval waarbij geen verplichte helm wordt 

gedragen.
-  Een ongeval met een motor of bromfiets met meer 

dan 50cc cilinderinhoud en een bestuurder jonger 
dan 23 jaar.

-  Een ongeval met een luchtvaartuig (behalve als 
passagier tijdens openbaar personenvervoer) of 
tijdens bepaalde gevaarlijke sporten.

Wat is het eigen risico?
Er geldt geen eigen risico. Ook een vrijwillig eigen 
risico is niet mogelijk. 
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