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Wij zijn HanseMerkur Reiseversicherung AG, gevestigd in Hamburg. De verzekeringnemer is de organisator of een 
ander orgaan dat de verzekeringsovereenkomst met ons heeft afgesloten. U bent de verzekerde persoon, zolang u 
bent opgenomen in de verzekeringsovereenkomst van de verzekeringnemer. Ter wille van de leesbaarheid gebruiken 
wij doorgaans de mannelijke vorm. Deze omvat ook altijd de vrouwelijke vorm. 
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Deel A – Algemene regelingen 

1 De verzekeringsdekking 

1.1 Wie valt onder de verzekeringsdekking? 

1.1.1 U wordt beschouwd als verzekerde persoon als u bent 
opgenomen in de verzekeringsovereenkomst.  

1.1.2 U kunt aanspraak maken op de verzekering. Indien wij 
vorderingen hebben jegens de verzekeringnemer, mogen wij 
deze niet verrekenen met uw aanspraak. Het voorschrift van 
art. 35 van het Duitse Versicherungsvertragsgesetz is 
uitgesloten.  

1.2 Wanneer begint de verzekeringsdekking? 

 De verzekeringsdekking gaat in  
 bij de reisannuleringsverzekering vanaf het begin van het 

boeken van uw reis. 
 bij de reis-ongevallenverzekering zodra de reis aanvangt. 

De reis wordt beschouwd als aangevangen zodra u uw 
woning verlaat. 

1.3 Wanneer eindigt de verzekeringsdekking? 

1.3.1 Bij de reisannuleringsverzekering eindigt de dekking  
 zodra u het geboekte en verzekerde vervoermiddel of 

object betreedt of 
 indien zich een verzekerde gebeurtenis voordoet of de reis 

geannuleerd wordt.  
 Het einde van de reis-ongevallenverzekering is vermeld in de 

verzekeringspolis. Deze eindigt uiterlijk bij de beëindiging 
van de reis. 

1.3.2 Duurt uw reis langer dan gepland? Indien dit niet aan u te 
wijten is, verlengen wij de verzekeringsdekking tot het einde 
van uw reis. 

1.4 Voor welke reizen geldt de 

verzekeringsdekking? 

1.4.1 De verzekeringsdekking geldt voor reizen binnen de in de 
verzekeringspolis genoemde gebieden.  

1.4.2 Onder reis verstaan wij uw tijdelijke afwezigheid uit uw vaste 
woonplaats in verband met een reisarrangement met het 
vliegtuig.  

2 Algemene informatie over de uitbetaling van 

vergoedingen en het geldende recht 

2.1 Wanneer betalen we de vergoeding? 

2.1.1 We betalen binnen 2 weken. Daarbij geldt als voorwaarde 

 dat de reden en omvang van onze verplichting zijn 
vastgesteld. 

 dat wij beschikken over de vereiste bewijzen, waarvan de 
eigendom op ons overgaat.  

 Deze termijn wordt opgeschort, zolang wij uw aanspraak op 
vergoeding door uw toedoen niet kunnen controleren. 

2.1.2 Wij rekenen uw kosten in buitenlandse valuta om in EUR 
tegen de koers van de datum waarop wij de betaalbewijzen 
ontvangen. Daarvoor geldt de officiële wisselkoers, tenzij u 
de valuta ter betaling van de rekeningen tegen een 
ongunstigere koers heeft ingekocht. De volgende kosten 
kunnen worden ingehouden op uw vergoeding: 

 kosten van de overboeking van vergoedingen in het 
buitenland of 

 van bijzondere overboekingsmethoden op uw verzoek. 

2.1.3 Wellicht bent u ook via andere verzekeraars verzekerd voor 
reizen. Indien u op grond hiervan aanspraak kunt maken bij 
andere verzekeraars, hebben deze voorrang.  

 Het totaal mag niet meer bedragen dan de feitelijk ontstane 
kosten. Indien u bij meerdere verzekeraars aanspraak kunt 

maken op schadevergoeding, kunt u kiezen bij welke 
verzekeraar u het schadegeval wilt melden.  

 Indien u het schadegeval als eerste bij ons meldt, zullen wij 
de kosten vergoeden die verzekerd zijn bij dit tarief. 
Vervolgens nemen wij contact op met de andere 
verzekeraars om na te gaan of en op welke wijze zij bijdragen 
aan de kosten. 

 Meer informatie hierover kunt u vinden onder punt A.4.2.3. 

2.2 Welk recht is van toepassing op de 

verzekeringsovereenkomst? 

 In aanvulling op deze voorwaarden gelden het Duitse 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) en het overige Duitse 
recht. 

 Informatie over gegevensbescherming: Wij bewaren uw 
persoonlijke gegevens voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Meer informatie over onze privacyregeling en 
uw rechten vindt u via: 
www.hmrv.de/datenschutz/information. Deze kunt u 
natuurlijk ook bij ons opvragen. 

2.3 Wanneer verjaren uw aanspraken? 

 Aanspraken op grond van deze verzekeringsovereenkomst 
verjaren na 3 jaar. De verjaringstermijn vangt aan aan het 
eind van het jaar waarin de schadevergoeding kan worden 
aangevraagd. Indien u een claim heeft ingediend, wordt de 
verjaring opgeschort tot het moment waarop wij u onze 
beslissing doen toekomen. 

2.4 Welke rechter is bevoegd? 

 U kunt een rechtsvordering jegens ons indienen bij de 
bevoegde rechter van het arrondissement 

 waarin wij gevestigd zijn, 
 waarin u woonachtig bent of  
 waarin u gewoonlijk verblijft, indien u geen vaste woon- of 

verblijfplaats heeft. 

2.5 Hoe dienen aan ons gerichte verklaringen eruit 

te zien? 

 Voor aan ons gerichte wilsverklaringen en meldingen is de 
schriftelijke vorm (brief, fax, e-mail, elektronische 
gegevensdrager, enzovoort) vereist. De taal van de 
overeenkomst is Duits. 

3 Beperkingen van de verzekeringsdekking 

 Wij keren geen vergoedingen uit indien u 

 opzettelijk poogt omstandigheden te verhullen, die van 
belang zijn voor de aanleiding voor of omvang van de 
vergoeding. 

 de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. 

 Opmerking: Houd a.u.b. ook rekening met de beperkingen 
van de dekkingvermeld in deel B. 

4 Algemene aanwijzingen voor schadegevallen 

4.1 Welke algemene plichten 

(verantwoordelijkheden) heeft u bij een 

schadegeval? 

4.1.1 Houd het schadegeval zo beperkt mogelijk en vermijd alles 
wat zou kunnen leiden tot nodeloze verhoging van de 
kosten. 

4.1.2 U dient alle informatie over het schadegeval 
waarheidsgetrouw en volledig door te geven. U dient ons alle 
informatie te verstrekken om te kunnen vaststellen 

  of er sprake is van een schadegeval en 
  of en in welke mate wij het schadegeval vergoeden. 

4.1.3 Schadeclaims jegens derden gaan conform de wettelijke 
voorschriften tot de omvang van de uitgekeerde betaling op 
ons over. Wij zorgen ervoor dat u hiervan geen nadeel 
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ondervindt. Voor zover noodzakelijk, bent u gehouden mee 
te werken aan het indienen van de schadeclaim. 

Opmerking: Houd a.u.b. ook rekening met de 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke verzekeringen 
vermeld in deel B. 

4.2 Welke rechtsgevolgen heeft het schenden van 

plichten (verantwoordelijkheden)?  

 Indien u een van de hierboven genoemde plichten schendt, 
ontslaat ons dit geheel of gedeeltelijk van onze verplichting 
tot schadevergoeding. Hierbij hanteren wij de regeling uit 
art. 28 lid 2 - 4 VVG. Deze is te vinden in deel C. 

Deel B – Regelingen bij de afzonderlijke 

verzekeringen 

Reisannuleringsverzekering 

1 Verzekerd bedrag 

 Het verzekerde bedrag bedraagt EUR 1.500,– per 
verzekerde.  

1.1 Wat is verzekerd? 

 Bij verzekerde gebeurtenissen is het volgende verzekerd tot 
aan het verzekerde bedrag. 

1.1.1 Annuleringskosten 

 Indien u niet begint aan de reis, vergoeden wij de conform de 
overeenkomst verschuldigde annuleringskosten. 

1.1.2 Extra kosten voor de heenreis en niet genoten 

reisonderdelen 

 Vangt u de reis later aan? Wij vergoeden de extra kosten van 
de heenreis conform hetgeen oorspronkelijk geboekt was.  

 Kunt u vanwege de verlate heenreis geen gebruikmaken van 
geboekte en verzekerde reisonderdelen? Wij vergoeden de 
kosten van deze reisonderdelen. Indien de kosten van de 
afzonderlijke reisonderdelen niet objectief kunnen worden 
vastgesteld, (bijv. bij pakketreizen), vergoeden wij de niet-
genoten reisdagen naar rato van de totale reisduur. De 
vergoeding wordt in dat geval als volgt berekend: 
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� ��		�� 
�:

��
��	�� � ��
����

�����������
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 De dagen van de heen- en terugreis gelden als volledige 
reisdagen. 

 We vergoeden de extra kosten van de heenreis en niet-
genoten reisonderdelen tot de omvang van de 
annuleringskosten die ontstaan bij annulering van de reis. 

1.1.3 Omboekingskosten 

 Indien u uw reis omboekt, vergoeden wij de ontstane 
omboekingskosten. Deze vergoeden wij tot de omvang van 
de annuleringskosten die ontstaan bij annulering van de reis. 

1.1.4 Toeslagen eenpersoonskamer 

 U heeft samen met een risicopersoon een 
tweepersoonskamer geboekt en deze annuleert de reis 
vanwege een verzekerde reden? Wij vergoeden in dat geval 
 uw toeslag voor een eenpersoonskamer en andere 

omboekingskosten of  
 de kosten van de annulerende persoon voor de 

tweepersoonskamer. 
 De vergoeding is beperkt tot de omvang van de 

annuleringskosten die ontstaan bij volledige annulering. 

1.2 Wie worden aangemerkt als risicopersonen? 

 Als risicopersonen beschouwen wij personen die samen met 
u een reis hebben geboekt.  

1.3 Wanneer geldt er een eigen risico? 

 Er geldt geen eigen risico, tenzij op het verzekeringsbewijs 
iets anders is vermeld.  

2 Wanneer is er sprake van een verzekerd geval? 

 Er is sprake van een verzekerd geval indien binnen 72 uur 
voor aanvang van de verzekeringsdekking een verzekerde 
gebeurtenis optreedt waardoor  
 u de reis niet aanvangt.  
 u de reis niet tijdig aanvangt.  
 u de reis omboekt.  

Er is sprake van een verzekerde gebeurtenis, indien bij u of 
bij een risicopersoon een besmetting met het coronavirus 
(COVID-19) wordt aangetoond met een PCR-test. 

3 Wanneer vergoeden wij niets? 

Wij keren geen vergoedingen uit indien de PCR-test langer 
dan 72 uur voor aanvang van de reis plaatsvindt. 

4 Waarmee moet u rekening houden bij 

schadegevallen (verantwoordelijkheden)? 

4.1 Directe annulering 

 Is er sprake van een verzekerde gebeurtenis? Om de kosten 
zoveel mogelijk te beperken, dient u uw reis onmiddellijk te 
annuleren bij de organisatie waar u heeft geboekt. 

4.2 Bewijzen van de omvang van de schade 

 Van alle bewijzen van de omvang van de schade, bijv. de 
rekening met de annuleringskosten, dient u ons de originelen 
te verstrekken. 

4.3 Bewijs van verzekerde gebeurtenissen 

 Stuur ons a.u.b. de originelen toe van alle bewijzen van de 
verzekerde gebeurtenis. 

 Indien wij dit noodzakelijk achten, dient u de behandelaars te 
ontslaan van hun beroepsgeheim. 

4.4 Gevolgen van niet-inachtneming van de 

verantwoordelijkheden 

 Bij schending door u van een van deze 
verantwoordelijkheden ontstaan de rechtsgevolgen 
genoemd onder A.4.3. 

UV - Reisongevallenverzekering  

1 Wat valt er onder uw 

reisongevallenverzekering? Welke termijnen en 

andere voorwaarden gelden voor de 

vergoedingen? 

1.1 Invaliditeit 

 Onder invaliditeit wordt verstaan de toestand  
 waarin de lichamelijke of  
 mentale capaciteiten  

 blijvend beperkt zijn ten gevolge van een ongeval. Een 
beperking is blijvend wanneer deze naar verwachting langer 
dan 3 jaar zal voortbestaan en er geen verandering in deze 
toestand te verwachten valt.  

 Indien u invalide raakt ten gevolge van een ongeval, keren 
wij een invaliditeitsvergoeding uit tot maximaal het 
overeengekomen verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag 
bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 25.000,–. 
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1.1.1 De invaliditeit moet binnen 15 maanden na het ongeval zijn 
ingetreden en schriftelijk worden bevestigd door een arts. 

1.1.2 U dient de invaliditeit binnen 6 maanden na de vaststelling 
aan ons te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt 
het recht op de invaliditeitsuitkering.  

1.1.3 Indien u binnen 1 jaar na het ongeval overlijdt ten gevolge 
van het ongeval, kan geen aanspraak worden gemaakt op de 
invaliditeitsuitkering. In dit geval betalen wij de uitkering bij 
overlijden (punt 1.2), indien dit is overeengekomen. 

1.1.4 U ontvangt de invaliditeitsuitkering als eenmalige uitkering. 
De omvang van de uitkering wordt berekend op basis van 
het overeengekomen verzekerde bedrag en de mate van 
invaliditeit door een ongeval. 

1.1.5 De mate van invaliditeit wordt bepaald aan de hand van de 
onderstaande percentages, indien de getroffen 
lichaamsdelen of zintuigen daarin zijn genoemd, en in 
overige gevallen afhankelijk van de mate waarin de normale 
lichamelijke of mentale capaciteiten blijvend zijn aangetast 
(punt 1.1.6). Doorslaggevend is de gezondheidstoestand ten 
gevolge van het ongeval zoals deze uiterlijk aan het eind van 
het 3e jaar na het ongeval wordt vastgesteld. 

 Bij verlies van of volledige uitval van de functie van de 
volgende lichaamsdelen of zintuigen gelden uitsluitend de 
hier genoemde invaliditeitsgraden. 

  
 Percentages: 

Arm 70 %

Arm tot boven het ellebooggewricht 65 %

Arm onder het ellebooggewricht 60 %

Hand 55 %

Duim 20 %

Wijsvinger 10 %

Andere vinger 5 %

Been hoger dan halverwege het bovenbeen 70 %

Been tot halverwege het bovenbeen 60 %

Been tot onder de knie 50 %

Been tot halverwege het onderbeen 45 %

Voet 40 %

Grote teen 5 %

Andere teen 2 %

Oog 50 %

Gehoor aan een oor 30 %

Reukvermogen 10 %

Smaakvermogen 5 %

 

 Bij gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke uitval van de functie 
geldt het desbetreffende percentage van de genoemde 
invaliditeitsgraden. 

1.1.6 Voor andere lichaamsdelen of zintuigen is de 
invaliditeitsgraad afhankelijk van de mate waarin de normale 
lichamelijke of mentale capaciteiten blijvend zijn aangetast. 
Maatgevend is een gemiddelde persoon van dezelfde leeftijd 
en hetzelfde geslacht. De vaststelling geschiedt uitsluitend 
vanuit medisch oogpunt. 

1.1.7 Van reeds bestaande invaliditeit is sprake indien de 
desbetreffende lichaamsdelen of zintuigen reeds vóór het 
ongeval blijvend beperkt waren. Dit wordt vastgesteld 
conform de punten 1.1.5 en 1.1.6. De invaliditeitsgraad wordt 
verlaagd met die van de reeds bestaande invaliditeit. 

1.1.8 Invaliditeitsgraad bij beperking van diverse lichaamsdelen of 
zintuigen 

 Door een ongeval kunnen ook meerdere lichaamsdelen of 
zintuigen worden aangetast. In dat geval worden de conform 
de voorgaande bepalingen vastgestelde invaliditeitsgraden 
bij elkaar opgeteld. Het resultaat kan maximaal 100% 
bedragen. 

1.1.9 Indien de verzekerde overlijdt voordat de invaliditeit is 
vastgesteld, keren wij een invaliditeitsuitkering uit indien de 
dood binnen een jaar na het ongeval intreedt, maar daar niet 
uit voortvloeit (punt 1.1.3) en voldaan wordt aan de overige 
voorwaarden voor de invaliditeitsuitkering conform punt 1.1. 

 Wij baseren de uitkering op de invaliditeitsgraad die volgens 
de bevindingen van de artsen te voorzien zou zijn. 

1.1.10 Na het vaststellen van de invaliditeitsgraad kunnen 
veranderingen in de gezondheidstoestand optreden. U en wij 
hebben het recht de mate van invaliditeit jaarlijks opnieuw te 
laten vaststellen door een arts. U en wij zijn daartoe 
gerechtigd tot uiterlijk 3 jaar na het ongeval. Indien wij een 
hernieuwd onderzoek wensen, delen wij u dit mee met een 
verklaring betreffende uw verplichtingen. Indien u een 
hernieuwd onderzoek wenst, dient u ons dit binnen 3 jaar na 
het ongeval mede te delen. 

 Indien uit de definitieve vaststelling blijkt dat er sprake is van 
een hogere invaliditeitsgraad dan waarvoor wij reeds hebben 
uitgekeerd, ontvangt u 4% rente over het hogere bedrag. 

1.2 Uitkering bij overlijden 

 Indien binnen 1 jaar na het ongeval de dood intreedt, betalen 
wij een uitkering bij overlijden ter hoogte van het 
overeengekomen verzekerde bedrag: 

 Het verzekerde bedrag bedraagt, tenzij anders 
overeengekomen, EUR 25.000,–. 

2 Wanneer is er sprake van een verzekerd geval 

(ongeval)? 

2.1 Definitie van ongeval 

 Er is sprake van een ongeval indien uw gezondheid wordt 
aangetast door een plotseling en buiten uw wil optredende 
externe gebeurtenis die inwerkt op uw lichaam. 

 Uw verzekeringsdekking strekt zich ook uit tot de schade die 
kenmerkend is voor duiken, zoals de caissonziekte of 
trommelvliesbeschadiging, zonder dat er sprake hoeft te zijn 
van een ongeval, d.w.z. een plotseling van buiten op uw 
lichaam inwerkende gebeurtenis.  

 Dood door verdrinking of verstikking onder water bij duiken 
wordt aangemerkt als ongeval. 

2.2 Uitgebreide definitie van ongeval 

 Onder ongeval wordt tevens verstaan het door grote 
krachtsinspanning verrekken van een gewricht van een 
ledemaat of de wervelkolom of het verrekken of scheuren 
van spieren, zenuwen, banden en kapsels van ledematen of 
de wervelkolom.  

 Knieschijven en tussenwervelschijven zijn geen spieren, 
zenuwen, banden of kapsels. Ze vallen daarom niet onder 
deze bepaling. 

 Een grote krachtsinspanning is een beweging waarbij het 
gebruik van de spieren uitgaat boven de normale 
handelingen in het dagelijks leven. Uw persoonlijke 
lichaamsbouw is doorslaggevend voor de beoordeling van 
het spiergebruik. 

3 Met welke beperkingen van de 

verzekeringsdekking moet rekening worden 

gehouden? 

3.1 Ziekten en gebreken 

 Wij vergoeden uitsluitend de gevolgen van ongevallen. Dit 
zijn aantastingen van de gezondheid en de gevolgen ervan 
die worden veroorzaakt door het ongeval. Wij keren geen 
vergoedingen uit voor ziekten of gebreken. 

3.2 Medewerking 

 Indien een ziekte of gebrek heeft bijgedragen aan de door 
een ongeval veroorzaakte aantasting van de gezondheid of 
de gevolgen ervan, wordt de uitkering beperkt naar rato van 
het aandeel van de ziekte of het gebrek, indien dit minimaal 
25% bedraagt.  

 Indien een ziekte of gebrek heeft bijgedragen aan de door 
een ongeval veroorzaakte aantasting van de gezondheid of 
de gevolgen ervan, vervalt elke aanspraak indien het aandeel 
minimaal 50% bedraagt of deze gebeurtenis expliciet is 
uitgesloten in punt 3.3. 
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3.3 Uitgesloten ongevallen 

 De volgende ongevallen worden niet gedekt: 

3.3.1 Ongevallen door bewustzijnsstoornissen of beroertes, 
epileptische aanvallen of andere krampaanvallen die het hele 
lichaam betreffen. Van een bewustzijnsstoornis is sprake 
indien uw waarneming en reactiesnelheid dusdanig zijn 
beperkt dat u niet meer opgewassen bent tegen de concrete 
gevaarlijke situatie. Oorzaken van een bewustzijnsstoornis 
kunnen zijn: 
 medische aandoeningen,  
 het innemen van medicijnen,  
 alcoholgebruik,  
 gebruik van drugs of andere middelen die het bewustzijn 

verlagen. 
 Uitzondering: 
 De bewustzijnsstoornis of aanval is veroorzaakt door een 

ongeval conform punt 2.1, dat volgens deze overeenkomst 
gedekt is. De uitsluiting is niet van toepassing op dergelijke 
gevallen. 

3.3.2 Ongevallen die u overkomen omdat u opzettelijk een 
strafbaar feit pleegt of tracht te plegen. 

3.3.3 Ongevallen die direct of indirect door  
 gebeurtenissen in het kader van oorlog of burgeroorlog,  
 met oorlog vergelijkbare situaties,  
 binnenlandse onlusten,  
 staking,  
 kernenergie,  
 confiscatie,  
 onttrekking of overige ingrepen van hogerhand,  
 natuurrampen alsmede  
 actieve deelname aan gewelddadigheden tijdens publieke 

samenscholingen of demonstraties  
 worden veroorzaakt. 
 Uitzondering: 
 U wordt tijdens uw reis in het buitenland overvallen door 

gebeurtenissen in het kader van oorlog of burgeroorlog. De 
uitsluiting is niet van toepassing op dergelijke gevallen. 

 De verzekeringsdekking eindigt aan het einde van de 7e dag 
na het begin van een oorlog of burgeroorlog op het 
grondgebied van de staat waar de verzekerde zich bevindt. 

3.3.4 Ongevallen  
 als bestuurder van een luchtvaartuig of sportvliegtuig, 

indien daar volgens het Duitse recht een brevet voor 
vereist is.  

 als overig bemanningslid van een luchtvaartuig.  
 bij beroepsmatige activiteiten die dienen te worden 

uitgeoefend met behulp van een luchtvaartuig. 

3.3.5 ongevallen door deelname aan races met motorvoertuigen. 

 Deelnemer is elke bestuurder, bijrijder of inzittende van het 
motorvoertuig. Races zijn wedstrijden of oefenritten in dat 
kader waarbij het aankomt op het bereiken van zo hoog 
mogelijke snelheden. 

3.4 Uitgesloten gezondheidsschade 

 De volgende gevallen van gezondheidsschade worden niet 
gedekt: 

3.4.1 beschadiging van tussenwervelschijven en bloedingen in 
interne organen en hersenbloedingen, tenzij deze 
overwegend (d.w.z. voor meer dan 50%) zijn veroorzaakt 
door een ongeval bedoeld in punt 2. 

3.4.2 Gezondheidsschade door straling. 

3.4.3 Gezondheidsschade door geneeskundige ingrepen aan het 
lichaam van de verzekerde, tenzij deze overwegend (d.w.z. 
voor meer dan 50%) zijn veroorzaakt door een ongeval 
bedoeld in punt 2. Onder geneeskundige ingrepen worden 
ook verstaan diagnostiek en behandelingen met straling. 

3.4.4 Infecties. 

 Uitzondering: 
 U raakt besmet met  

 hondsdolheid of tetanus.  
 met andere ziektekiemen die door niet slechts geringe 

letsels na een ongeval in het lichaam zijn beland. Onder 

kleine verwondingen na een ongeval worden verstaan 
letsels die zonder infectie en de gevolgen daarvan niet 
hoeven te worden behandeld door een arts.  

 door dergelijke geneeskundige maatregelen of ingrepen 
die bij wijze van uitzondering wel worden gedekt door de 
verzekering (punt 3.4.3).  

 De uitsluiting is niet van toepassing op dergelijke gevallen.  

3.4.5 Vergiftiging door het oraal innemen van vaste stoffen of 
vloeistoffen (via de slokdarm). 

3.4.6 Ziekelijke stoornissen ten gevolge van psychische reacties, 
ook wanneer deze zijn veroorzaakt door een ongeval. 

3.4.7 Breuken in buikwand of onderlichaam. 

 Uitzondering: 
 Breuken ontstaan door geweld van buitenaf. Dit effect wordt 

conform de overeenkomst gedekt door de verzekering. De 
uitsluiting is niet van toepassing op dergelijke gevallen. 

4 Waar moet ik op letten na een ongeval 

(verantwoordelijkheden)? 

 De termijnen en overige voorwaarden voor de afzonderlijke 
vergoedingen worden geregeld in punt 1. Na een ongeval 
dient u zich aan het volgende te houden 
(verantwoordelijkheden). 

4.1 Na een ongeval dat waarschijnlijk tot schadevergoeding zal 
leiden, dient u onmiddellijk een arts in te schakelen, zijn/haar 
instructies te volgen en ons te informeren. 

4.2 Wij schakelen artsen in als dat nodig is om onze plicht tot 
schadevergoeding te controleren. U bent verplicht zich te 
laten onderzoeken door deze artsen. De noodzakelijke 
kosten en door het onderzoek gederfde inkomsten zijn voor 
onze rekening. 

4.3 Ter controle van onze plicht tot schadevergoeding hebben 
wij mogelijk informatie nodig van de artsen die u voor of na 
het ongeval hebben behandeld of onderzocht, alsmede van 
andere verzekeraars, verzekeringsorganen en autoriteiten. 

 U dient ons in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke 
informatie te verzamelen. U kunt de artsen en genoemde 
organisaties machtigen om die rechtstreeks aan ons te 
verstrekken. Ook kunt u de informatie zelf opvragen en ons 
ter beschikking stellen. 

 Wij vergoeden de kosten van artsen die u moet maken om 
uw aanspraak op schadevergoeding wegens invaliditeit te 
staven tot 1% van het verzekerde bedrag. In het geval van 
kosten voor cosmetische ingrepen en voor zoek-, bergings- 
en reddingswerkzaamheden wordt tot 1% van het verzekerde 
bedrag vergoed. 

 Wij vergoeden geen andere kosten. 

4.4 Indien het ongeval leidt tot het overlijden van de verzekerde, 
dient dit ons binnen 48 uur te worden gemeld. Indien dat 
noodzakelijk is voor de controle van de plicht tot 
schadevergoeding dient ons het recht te worden verleend 
autopsie te laten verrichten door een door ons ingeschakelde 
arts. 

4.5 Gevolgen van niet-inachtneming van de 
verantwoordelijkheden 

 De juridische gevolgen van schending van een van deze 
verantwoordelijkheden zijn vermeld in A.4.3. 

Deel C – Bijlage: Uittreksel uit het Duitse 

Versicherungsvertragsgesetz 

§ 28 Schenden van een contractuele 

verantwoordelijkheid 

(2) Indien in de overeenkomst is bepaald dat de verzekeraar bij 
schending van een door de verzekeringsnemer te vervullen 
contractuele verantwoordelijkheid niet tot schadevergoeding is 
gehouden, is hij niet verplicht tot het vergoeden van de schade 
indien de verzekeringsnemer de contractuele verantwoordelijkheid 
opzettelijk heeft geschonden. In het geval van grove opzettelijke 
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schending van de verantwoordelijkheid heeft de verzekeraar het 
recht de schadevergoeding te verminderen overeenkomstig de mate 
van de schuld van de verzekeringsnemer. De bewijslast voor het 
niet-aanwezig zijn van een grove nalatigheid ligt bij de 
verzekeringsnemer. 

(3) In afwijking van lid 2 is de verzekeraar verplicht tot het 
vergoeden van de schade, voor zover het schenden van de 
verantwoordelijkheid noch met het intreden of vaststellen van het 
schadegeval noch met de vaststelling of de omvang van de plicht tot 
schadevergoeding van de verzekeraar in causaal verband staat. 
Regel 1 geldt niet, indien de verzekeringsnemer de 
verantwoordelijkheid opzettelijk heeft geschonden. 

(4) Het volledige of gedeeltelijke vervallen van de 
vergoedingsverplichting van de verzekeraar conform lid 2 vereist bij 
schending van een door het intreden van een schadegeval 
bestaande informatie- en ophelderingsplicht, dat de verzekeraar de 
verzekeringnemer door middel van een aparte schriftelijke 
mededeling heeft gewezen op dit rechtsgevolg. 

§ 86 Overgang van aanspraak op 

schadevergoedingen 

(1) Indien de verzekeringsnemer een aanspraak op 
schadevergoeding kan doen gelden jegens derden, gaat deze 
aanspraak over op de verzekeraar, voor zover de verzekeraar het 
schadegeval vergoedt. De overgang kan niet ten nadele van de 
verzekeringsnemer worden bewerkstelligd. 

(2) De verzekeringsnemer dient zijn aanspraak op schadevergoeding 
of een ter verzekering van deze aanspraak dienend recht met 
inachtneming van de geldende vorm- en termijneisen te beschermen 
en bij het indienen ervan door de verzekeraar voor zover 
noodzakelijk mee te werken. Indien de verzekeringsnemer deze 
verantwoordelijkheid opzettelijk schendt, is de verzekeraar in 
zoverre niet verplicht tot vergoeding van de schade, als hij ten 
gevolge hiervan geen aanspraak op schadevergoeding van de derde 
kan eisen. In het geval van grove opzettelijke schending van de 
verantwoordelijkheid heeft de verzekeraar het recht de 
schadevergoeding te verminderen overeenkomstig de mate van de 
schuld van de verzekeringsnemer. De bewijslast voor het niet-
aanwezig zijn van een grove nalatigheid ligt bij de 
verzekeringsnemer. 

(3) Indien de aanspraak op schadevergoeding van de 
verzekeringsnemer gericht is tot een persoon, met wie hij bij het 
intreden van de schade een gemeenschappelijke huishouding 
voerde, kan de overgang conform lid 1 niet geldend worden 
gemaakt, tenzij deze persoon het schadegeval opzettelijk heeft 
veroorzaakt. 

 


