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HOOFDSTUK 1
Algemene voorwaarden WIA Privéplan
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
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Inleiding
Deze voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op
het WIA Privéplan.
Uw polis combineert diverse op zichzelf staande verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van de verzekerde.
Op het polisblad is aangetekend welke van de in de inhoud
genoemde verzekeringen van kracht zijn respectievelijk op welke
diensten aanspraak kan worden gemaakt. De betreffende verzekeringen en diensten zijn omschreven in deze voorwaarden en
documenten die van deze voorwaarden deel uitmaken. Indien
van dat laatste sprake is, wordt in de voorwaarden naar bedoelde documenten verwezen. Raadpleeg daarom eerst het polisblad
teneinde na te gaan welke hoofdstukken van deze voorwaarden
op uw onderneming van toepassing zijn.

Art. 1 Begripsomschrijvingen
In het WIA Privéplan wordt verstaan onder:
A 		 Aanvangspremie
De premie die de verzekeringnemer voor de eerste maal
verschuldigd wordt na het sluiten van de verzekering,
alsmede de premie die hij verschuldigd wordt na een tussentijdse wijziging;
B 		 Arbeidsongeschiktheid
De situatie waarin de verzekerde door ziekte, ongeval,
gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is met
gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde
personen met soortgelijke opleiding en ervaring. Bij de
bepaling van de (mate en duur van) arbeidsongeschiktheid volgt Avéro Achmea het oordeel van UWV. Als de
verzekerde zich arbeidsongeschikt heeft gemeld en die
ongeschiktheid op zodanige wijze verband houdt met
omstandigheden in de arbeidssituatie dat:
1. de ongeschiktheid zich zonder die omstandigheden niet
zou hebben voorgedaan (“situationele arbeidsongeschiktheid”) en
2. de omstandigheden niet hebben geleid tot ziekteverschijnselen die voldoende reden zijn de arbeid niet te
verrichten,
wordt dit, eventueel in afwijking van UWV, niet
beschouwd als arbeidsongeschiktheid in de zin van deze
verzekering;
C 		 Arbodienst
De in artikel 14a van de Arbowet bedoelde en overeenkomstig artikel 20 van die wet gecertificeerde en door
Avéro Achmea geaccepteerde dienst dan wel een andere
door Avéro Achmea geaccepteerde deskundige dienst;
D 		 Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet 1998;
E 		 Avéro Achmea
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea
Schadeverzekeringen N.V.;
F 		 Brutoloon
Het brutoloon op jaarbasis als vermeld in kolom 14 van
de modelverzamelloonstaat en dat de verzekerde in een
verzekeringsjaar heeft ontvangen;
G 		 BW
Burgerlijk Wetboek;
H 		 Eerste ziektedag
De eerste dag waarop de verzekerde wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid verricht of de arbeid tijdens de
werktijd heeft gestaakt. Hierbij geldt dat indien periodes
van arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking

In hoofdstuk 1 worden de Algemene voorwaarden beschreven.
In de overige hoofdstukken worden de specifieke voorwaarden
beschreven die van toepassing zijn op de diverse verzekeringen
en diensten.
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Art. 4 Duur en einde van de verzekering
A
Geldigheidsduur
De verzekering heeft de op het polisblad vermelde geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde
termijn verlengd.
B
Einde van de verzekering
1. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door Avéro Achmea:
a. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend
op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na
het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar;
b. indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet tijdig
betaalt of weigert te betalen alsmede indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of weigert
te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien
Avéro Achmea de verzekeringnemer na het verstrijken
van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de
vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering eindigt
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in
geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
c. binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de
verzekering niet is nagekomen en de verzekeringnemer
daarbij heeft gehandeld met het opzet Avéro Achmea te
misleiden dan wel Avéro Achmea de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum.
d. als de verzekeringnemer Avéro Achmea opzettelijk heeft
misleid of heeft geprobeerd dat te doen. De verzekering
eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
2. De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging
door de verzekeringnemer:
a. tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar
beloopt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van twee maanden;
b. binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke
mededeling van Avéro Achmea, houdende een wijziging
van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de
verzekeringnemer en/of uitkeringsgerechtigde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de
schriftelijke mededeling van Avéro Achmea ingaat;
c. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend
op een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na
het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar;
d. binnen twee maanden nadat Avéro Achmea tegenover de
verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van
de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering
heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in
de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.
C
Overige opzeggingsgronden
Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene voorwaarden en in de voorwaarden van de betreffende verzekering is bepaald, heeft Avéro Achmea het recht de
verzekering te beëindigen op een door haar te bepalen
tijdstip indien:
1. de verzekeringnemer failliet wordt verklaard dan wel
indien op het vermogen van de verzekeringnemer beslag
wordt gelegd;
2. de verzekeringnemer surséance van betaling aanvraagt
en/of er sprake is van aangifte of een verzoek als
bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet;
3. op de verzekeringnemer de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
4. de verzekerde zijn verplichtingen uit de Arbowet niet
nakomt.
D
Indien de verzekering, anders dan in de gevallen als
bedoeld in dit artikel 4, lid B sub 1, onder b, en lid C, sub
1 en 2, wordt beëindigd, geschiedt zulks onverminderd
de rechten ten aanzien van vóór de beëindiging van de
verzekering ingetreden arbeidsongeschiktheid.

van minder dan 4 weken opvolgen, deze als één periode
worden beschouwd;
Gebeurtenis
Een voorval - bijvoorbeeld ziekte of ongeval - dat voor
verzekeringnemer een aanleiding kan vormen een beroep
op de verzekering te doen. Daarbij wordt een reeks van
met elkaar samenhangende voorvallen als één gebeurtenis beschouwd;
IVA-uitkering
De arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in hoofdstuk 6
van de WIA;
Loonaanvullingsuitkering
De loonaanvullingsuitkering als bedoeld in artikel 7 van
de WIA;
Loongerelateerde uitkering
De loongerelateerde uitkering als bedoeld in hoofdstuk 7
van de WIA;
Maximum premieloon
Het bedrag als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de Wet
financiering sociale verzekeringen;
Premie
De aanvangspremie of de vervolgpremie;
Uitkeringsgerechtigde
De persoon die bij een gebeurtenis recht heeft op een
uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing als uitkeringsgerechtigde recht op een uitkering kan krijgen;
UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Vervolgpremie
Iedere door de verzekeringnemer verschuldigde premie,
niet zijnde de aanvangspremie;
Vervolguitkering
De vervolguitkering als bedoeld in hoofdstuk 7 van de
WIA;
Verzekerde
Diegene wiens arbeidsongeschiktheid is verzekerd, die
door Avéro Achmea als zodanig is geaccepteerd voor
deze verzekering en bij een gebeurtenis recht heeft op
een uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing als
verzekerde recht op een uitkering kan krijgen.
Verzekeringnemer
Diegene die de verzekeringsovereenkomst met Avéro
Achmea heeft gesloten;
Verzekering
De blijkens het polisblad gesloten overeenkomst(en), elk
met een eigen strekking;
WIA Privéplan
De polis waarin de tussen de verzekeringnemer en Avéro
Achmea overeengekomen verzekeringen zijn omschreven;
WGA-uitkering
De werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten, bedoeld in hoofdstuk 7 van de WIA;
WIA
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
ZW
Ziektewet.

Art. 2 Onzekere gebeurtenis
Avéro Achmea is alleen tot uitkering gehouden als de
verzekerde of de uitkeringsgerechtigde schade lijdt als
gevolg van een gebeurtenis waarvan het op het moment
van het sluiten van de verzekering voor de uitkeringsgerechtigde, de verzekerde en Avéro Achmea onzeker was
dat zij zich al heeft voorgedaan of dat zij zich naar de
normale loop van de omstandigheden zou voordoen.
Art. 3 Grondslag van de verzekering
Het aanvraagformulier en de eventuele gezondheidsverklaring met de daarin door of namens de verzekeringnemer gedane mededelingen, alsmede eventuele gegevens
verstrekt door of namens de verzekeringnemer, de verzekerde of de keuringsarts, vormen de grondslag van de
verzekering en worden geacht daarmee één geheel uit
te maken. Onjuiste mededelingen of gegevens kunnen
er toe leiden dat Avéro Achmea op grond van de wet het
recht heeft de uitkering te weigeren of te beperken of de
verzekering op te zeggen.

Art. 5 Premie
A 		 Verplichting tot premiebetaling.
1. De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en (indien verschuldigd) de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum.
2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet
uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het beta
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lingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder
dat een nadere ingebrekestelling door Avéro Achmea
is vereist, geen dekking verleend ten aanzien van alle
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te
betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat Avéro Achmea de verzekeringnemer na
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is
uitgebleven.
Als de dekking is opgeschort, blijft de verzekeringnemer
verplicht de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen
de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel
door Avéro Achmea is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in
kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.
Indien Avéro Achmea maatregelen treft ter incasso
van de premie, kosten, BTW en/of assurantiebelasting,
komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringnemer.
Ingeval van opschorting van de dekking is Avéro Achmea
bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een
opzegtermijn op een door haar te bepalen tijdstip te
beëindigen.
Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens opzet Avéro Achmea te
misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende
premie naar billijkheid verminderd.

(Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
Art. 7 Terrorisme
A
In het Verzuim & Inkomensplan wordt – voor zover niet
anders blijkt – verstaan onder:
1. terrorisme: gewelddadige handelingen en/of gedragingen
– begaan buiten het kader van een van de zes in artikel
6, lid A, sub 4 genoemde vormen van molest - in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met
elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken
ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag
of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken;
2. kwaadwillige besmetting: het – buiten het kader van een
van de zes in artikel 6, lid A, sub 4 genoemde vormen
van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan
wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken;
3. preventieve maatregelen: van overheidswege en/of door
verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich
heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken;
4. Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT): een door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde
van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 7, lid A,
sub 1, 2 en 3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht;
5. verzekeringsovereenkomsten:
a. overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s;
b. overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats
in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft;
c. overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor
zover gesloten met een verzekeringnemer met een
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de
verzekering betrekking heeft;
6. in Nederland toegelaten verzekeraars:
a. schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in
artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
en
b. natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van
de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf
uit te oefenen.
B
Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
1. Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel
7, lid A, sub 1, 2 en 3 gegeven omschrijvingen, en binnen
de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
indirect) verband houdt met:
a. terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
b. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de maatschappij
terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak, eis
tot schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het
bedrag van de uitkering die de maatschappij terzake van

Art. 6 Algemene uitsluitingen
A
Geen aanspraak, recht op uitkering of schadevergoeding
bestaat indien de arbeidsongeschiktheid of het overlijden
is ontstaan of verergerd:
1. door opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekeringnemer, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde;
2. tijdens detentie van de verzekerde ten aanzien van wie
aanspraken onder de verzekering worden gemaakt;
3. hetzij direct, hetzij indirect door molest, waaronder wordt
verstaan:
a. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het
gewapend optreden van militaire eenheden onder de
verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals
de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrags
Organisatie en de West-Europese Unie;
b. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat
betrokken is;
c. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
e. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
f. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn;
4. door of bij atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt echter niet met betrekking
tot een gebeurtenis veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging,
gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft
deze uitsluiting van kracht.
Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie
in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
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die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT.
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk
verschijnende dagbladen.
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
7, lid B bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking
hebben op:
schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of
de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar
maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal
worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars
zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal
afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het
risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde
objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan
het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen
in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter
afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er ten minste
één op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het BW, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als
één verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep
behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn)
afgesloten.
Uitkeringsprotocol NHT
Op de herverzekering van de maatschappij bij de NHT is
van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna
te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als
herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan
Avéro Achmea te doen.
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol, bevoegd om te beslissen of een
gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van
het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling
genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de maatschappij, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering
gerechtigden.
Eerst nadat de NHT aan de maatschappij heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot,
terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde op de in artikel 7, lid C, sub 1 bedoelde uitkering terzake tegenover de maatschappij aanspraak maken.
De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden
gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde
gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze
als een verwezenlijking van het terrorismerisico wordt
beschouwd.

Achmea heeft bericht. In dat geval eindigt de verzekering
per de datum waarop de wijziging van kracht zal worden. De mogelijkheid tot opzegging geldt alleen voor die
verzekering binnen het WIA Privéplan waarvoor Avéro
Achmea de aanpassing heeft doorgevoerd. De mogelijkheid tot opzegging geldt niet indien:
1. De wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
2. De wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.
Art. 9 Risicowijzigingen
A
De verzekeringnemer is gehouden Avéro Achmea terstond schriftelijk in kennis te stellen van wijziging van het
risico.
B
Wijziging van het risico is in ieder geval aanwezig indien
zich een wijziging voordoet in de aard van de werkzaamheden of de organisatie van het bedrijf waarin de
verzekerde werkzaam is en indien er sprake is van fusie,
overname of samengaan met een andere onderneming.
Onder dit laatste wordt tevens verstaan een wijziging van
werkzaamheden van de verzekerde. Indien door bedoelde wijzing(en) een duidelijk verhoogd risico ontstaat ten
opzichte van de bij de totstandkoming van de verzekering
door verzekeringnemer verstrekte risicogegevens, heeft
Avéro Achmea het recht om de premie en/of de voorwaarden te herzien dan wel de verzekering te beëindigen.
Art 10 Verplichtingen na een gebeurtenis
A 		 Meldingsplicht
Zodra de verzekeringnemer of de uitkeringsgerechtigde
op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis
die voor Avéro Achmea tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Avéro Achmea te melden.
B 		 Informatieplicht
De verzekeringnemer, de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan Avéro
Achmea alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen
die voor Avéro Achmea van belang zijn om haar uitkeringplicht te beoordelen.
C 		 Medewerkingsplicht
De verzekeringnemer, de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te
verlenen en alles na te laten wat de belangen van Avéro
Achmea zou kunnen benadelen.
Art. 11 Niet-nakomen verplichtingen
1. Aan het WIA Privéplan kunnen geen rechten worden
ontleend indien de verzekeringnemer, de verzekerde of
de uitkeringsgerechtigde een verplichting uit hoofde van
de verzekering niet is nagekomen en daardoor Avéro
Achmea in een redelijk belang heeft geschaad.
2. Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde een verplichting uit hoofde van de verzekering niet is nagekomen
met het opzet Avéro Achmea te misleiden, behoudens
voor zover de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Art. 12 Adres
Een adreswijziging van de verzekeringnemer moet zo
spoedig mogelijk aan Avéro Achmea worden meegedeeld. Kennisgevingen door Avéro Achmea aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij
Avéro Achmea bekende adres.
Art. 13 Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst
vraagt Avéro Achmea om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt Avéro Achmea voor het beoordelen van de
aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve
van fraudepreventie.

Art. 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden
A
Avéro Achmea heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen van de bij Avéro Achmea
lopende verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot zo’n groep, dan is Avéro
Achmea gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te
passen en wel na schriftelijke mededeling aan de verzekeringnemer.
B
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij
binnen één maand schriftelijk het tegendeel aan Avéro

Art. 14 Toepasselijk recht en geschillen
A 		 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
B 		 Intern klachtenbureau
De verzekeringnemer, de verzekerde en de uitkeringsgerechtigde kunnen klachten over de uitvoering van de
verzekering eerst voorleggen aan het klachtenbureau van
Avéro Achmea.
C 		 Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Als de beslissing van het klachtenbureau voor de ver
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zekeringnemer, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde niet bevredigend is, kan deze zich tot de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen wenden (Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen, postbus 93560, 2509
AN Den Haag).Bij deze onafhankelijke stichting werkt de
Ombudsman Verzekeringen die door bemiddeling tracht
een klacht op te lossen. Daarnaast fungeert binnen die
stichting de Raad van Toezicht Verzekeringen die toetst
of een verzekeraar de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad. Avéro Achmea beschouwt een
uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen als
bindend.
De Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht
Verzekeringen nemen alleen klachten in behandeling van
particulieren en van ondernemers wiens/wier (bedrijfs) activiteiten naar het oordeel van de Ombudsman
Verzekeringen respectievelijk de Raad van Toezicht
Verzekeringen van een zodanige omvang zijn dat de  
klacht of het geschil zich leent voor behandeling.
D 		 Bevoegde rechter
Als de verzekeringnemer, de verzekerde of de uitkeringsgerechtigde geen gebruik wil maken van de hiervoor
genoemde mogelijkheden van klachtenbehandeling of
de uitkomst daarvan onbevredigend vindt, kan deze het
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Alleen de
rechter te Amsterdam is bevoegd over die geschillen te
oordelen.

WGA Hiaatverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
Algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“WGA Hiaatverzekering” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7

Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15

Inhoudsopgave
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te
verlenen in het geval een verzekerde als gevolg van
zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in
dienstverband bij een werkgever verricht.

Art. 15 Zorgbemiddeling en re-integratie
A
De verzekerde en Avéro Achmea treden met elkaar in
overleg teneinde te beoordelen of gebruik gemaakt kan
worden van de voorzieningen en regelingen welke Avéro
Achmea heeft getroffen of gaat treffen in het kader van
de bevordering van het herstel en de re-integratie van de  
arbeidsongeschikte (gewezen) verzekerde.
B
Avéro Achmea zal dienaangaande een voorstel doen
waarin de re-integratiemogelijkheden zullen zijn opgenomen.
C
Indien niet uit hoofde van een andere regeling aanspraak
op vergoeding van kosten van geneeskundige behandeling en voorziening ter voorkoming en ter vermindering
van arbeidsongeschiktheid door revalidatie en/of herscholing bestaat, kan Avéro Achmea een door haar vast
te stellen bijdrage in de kosten leveren, binnen door
Avéro Achmea te stellen condities

Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A
Op grond van deze verzekering heeft de verzekerde recht
op schadevergoeding indien en voor zolang de verzekerde op grond van de WIA aanspraak kan maken op een
vervolguitkering en voor zover overigens is voldaan aan
de bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen in deze verzekering.
B
De schadevergoeding is afhankelijk van het percentage
arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van
deze verzekering.
Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
De dekking voor een verzekerde eindigt:
1. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
2. op de dag, waarop de verzekerde overlijdt;
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A
Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de Algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor de mate
van arbeidsongeschiktheid zoals die bestond vóór het
einde van de verzekering en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde oorzaak onafgebroken
voortduurt.
B
Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde toeneemt nadat na het einde van de verzekering
eerst een verlaging heeft plaatsgevonden en deze toename niet een andere oorzaak heeft dan de oorzaak waarvoor de verzekerde op het moment van het einde van de
verzekering arbeidsongeschikt was, vindt, in afwijking
van het bepaalde in lid A, verhoging van de schadevergoeding plaats tot maximaal de mate van arbeidsongeschiktheid op het moment van het einde van de verzekering, mits de toename zich voordoet binnen 5 jaren na het
einde van de verzekering.
Art. 5 Arbodienst
A
De verzekerde is gehouden de controle en begeleiding
van het ziekteverzuim te accepteren van de Arbodienst
van zijn werkgever.
B
De verzekerde dient desgevraagd Avéro Achmea schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens over de
arbeidsongeschiktheid nodig heeft die geadministreerd
zijn bij UWV of de Arbodienst.
Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer cq. de verzekerde is verplicht:
1. 13 weken na de eerste ziektedag van de verzekerde,
diens arbeidsongeschiktheid onmiddellijk aan Avéro
Achmea te melden indien de verzekerde op dat moment


nog arbeidsongeschikt is;
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van het
gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele of
gedeeltelijke werkhervatting door de verzekerde;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van
de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van
de UWV.

C

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de verzekerde is verplicht zich
te houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW, de
WIA en de Arbowet, UWV, de Arbodienst en Avéro Achmea
ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het
algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de
verzekerde.Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie
van de verzekerde te bevorderen en alles na te laten wat
dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig
artikel 3.3 WIA:
- in overleg tussen de werkgever en de verzekerde opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan van
aanpak, en
- het in overleg tussen de werkgever en de verzekerde
opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te verlenen;
3. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in artikel
7:658a, lid 3, BW, bij de eigen werkgever zelf of bij derden
indien de Arbodienst, respectievelijk UWV, de verzekerde
in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. alle medewerking te verlenen aan de Arbodienst en UWV
en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor
de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de mate
daarvan van belang zijn.

Avéro Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond
op de ingangsdatum van de verzekering tenzij na de
ingangsdatum van de verzekering voor de verzekerde ten
minste 4 aaneengesloten weken geen arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.
Geen recht op schadevergoeding bestaat voor de verzekerde van wie de eerste ziektedag is gelegen binnen
een termijn van 6 maanden na de ingangsdatum van
deze verzekering en de verzekerde arbeidsongeschikt is
geworden ten gevolge van een medische oorzaak die op
de ingangsdatum van deze verzekering bekend was of
bekend kon zijn.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en bedraagt op
jaarbasis:
bij een arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35%
35 tot 45%
45 tot 55%
55 tot 65%
65 tot 80%

B

C

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid ophoudt
te bestaan;
2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.

het hieronder vermelde percentage
van het verzekerde bedrag:
0%
28%
35%
42%
50,75%

Het verzekerde bedrag in verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag dat voor de verzekerde
is verzekerd op de dag, voorafgaand aan de dag waarop
de verzekerde recht krijgt op een vervolguitkering.
Indien de verzekerde op het tijdstip waarop de verzekering tot stand komt, al recht heeft op een uitkering
ingevolge de WIA, bestaat uitsluitend recht op een schadevergoeding voor de toename van de op dat tijdstip
bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.
Indien de verzekerde recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de vervolguitkering wijzigt.
B
Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal deze schadevergoeding op een eerste januari volgend op de ingangsdatum van de schadevergoeding en vervolgens elk jaar op
1 januari samengesteld stijgen met het op het polisblad
vermelde percentage.

Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A
Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering
aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling
of overlijden;
2. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de WIA, die is gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 of meer;
3. over het tijdvak waarin de verzekerde na de eerste 104
weken van de arbeidsongeschiktheid loon ontvangt van de
werkgever wegens:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3,
lid 9, WIA, opgelegd aan de werkgever van de verzekerde wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen
genoemd in artikel 38 ZW respectievelijk artikel 3.3 WIA
(het aantekening houden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de verzekerde, het
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak in overleg met de verzekerde, het opstellen
van een re-integratieverslag in overleg met de verzekerde
respectievelijk het zich laten bijstaan door een Arbodienst
etc.);
4. indien de verzekerde anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid te verrichten waartoe hij door de Arbodienst c.q. UWV in staat
wordt geacht, dan wel indien de werkgever de verzekerde
niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij
wordt aangetoond dat de non-activiteit van de verzekerde uitsluitend is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid
vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
B
Onverminderd het bepaalde in lid A en C van dit artikel is

Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A
Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van ingang gelijk is aan of minder bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor
afkoop, kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder
terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B
Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; de schadevergoeding bedraagt per dag
1/365ste gedeelte van het voor de verzekerde verzekerde
bedrag vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage
volgens artikel 10.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar
worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere
termijnen, maar ten minste éénmaal per jaar.
C
De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften
moet inhouden.
Art. 13 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van
de premiebetaling
De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, met opgave
van datum in- of uitdiensttreding, brutoloon en beroep,
door te geven aan Avéro Achmea.
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A
Naast de bepalingen in de Algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschikt

B

C
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heid en de leeftijd van de verzekerde per 1 januari van
dat jaar. De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 
maart een opgave te verstrekken van de salarisgegevens
per 1 januari van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van
salaris, de leeftijd en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot premieaanpassing, tenzij de wijziging van de
relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro
Achmea substantieel is.
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het bereiken
van de onder artikel 3 sub 1 genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt.
Ingeval van arbeidsongeschiktheid is premie verschuldigd pro rata de resterende arbeidsgeschiktheid van de
verzekerde.

WIA Excedentverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
Algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“WIA Excedentverzekering” is vermeld op het polisblad.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5
6
7

Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de
verzekerde schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Art.14
Art.15

Inhoudsopgave
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te
verlenen in het geval een verzekerde als gevolg van
zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in
dienstverband bij een werkgever verricht.
Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A
Op grond van deze verzekering heeft de verzekerde recht
op schadevergoeding indien en voor zolang de verzekerde aanspraak kan maken op een IVA-uitkering of een
WGA-uitkering en voor zover overigens is voldaan aan de
bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen in deze verzekering.
B
De schadevergoeding is:
1. voor het WGA-aanvullingsdeel afhankelijk van het op het
polisblad genoemde verzekerde percentage van het brutoloon van de verzekerde en van het percentage arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en wordt vastgesteld
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze
verzekering. Het brutoloon is voor deze WGA-aanvulling
gemaximeerd tot het maximum premieloon;
2. voor het WIA-excedentdeel afhankelijk van het op het
polisblad genoemde verzekerde percentage van het
brutoloon van de verzekerde, voor het gedeelte dat het
brutoloon het maximum premieloon te boven gaat en niet
meer bedraagt dan € 207.000,-- en van het percentage
arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van
deze verzekering.
         
Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
De dekking voor de verzekerde eindigt:
1. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
2. op de dag, waarop de verzekerde overlijdt;
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A
Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art.4, lid D van de Algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor de mate
van arbeidsongeschiktheid zoals die bestond vóór het
einde van de verzekering en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde oorzaak onafgebroken
voortduurt.
B
Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde toeneemt nadat na het einde van de verzekering
eerst een verlaging heeft plaatsgevonden en deze toename niet een andere oorzaak heeft dan de oorzaak waarvoor de verzekerde op het moment van het einde van de
verzekering arbeidsongeschikt was, vindt, in afwijking
van het bepaalde in lid A, verhoging van de schadevergoeding plaats tot maximaal de mate van arbeidsongeschiktheid op het moment van het einde van de verzekering, mits de toename zich voordoet binnen 5 jaren na het
einde van de verzekering.
Art. 5 Arbodienst
A
De verzekerde is gehouden de controle en begeleiding


B

van het ziekteverzuim te accepteren van de Arbodienst
van zijn werkgever.
De verzekerde dient desgevraagd Avéro Achmea schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens over de
arbeidsongeschiktheid nodig heeft die geadministreerd
zijn bij UWV of de Arbodienst.

Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer c.q. de verzekerde is verplicht:
1. 13 weken na de eerste ziektedag van de verzekerde,
diens arbeidsongeschiktheid onmiddellijk aan Avéro
Achmea te melden indien de verzekerde op dat moment
nog arbeidsongeschikt is.
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van
het gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele
of gedeeltelijke werkhervatting door de verzekerde;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen
in de uitkering krachtens de WIA, onder overlegging van
de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden
van de UWV.

B

C

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de verzekerde is verplicht zich
te houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW,
de WIA en de Arbowet, UWV, de Arbodienst en Avéro
Achmea ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Tot deze verplichtingen
behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie van de verzekerde te bevorderen en alles na te laten
wat dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- in overleg tussen de werkgever en de verzekerde opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan van
aanpak, en
- het in overleg tussen de werkgever en de verzekerde
opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen
derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te
doen verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te
verlenen;
3. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de eigen werkgever zelf of
bij derden indien de Arbodienst, respectievelijk UWV, de
verzekerde in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. alle medewerking te verlenen aan de Arbodienst en
geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor
de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de mate
daarvan van belang zijn.

Arbodienst etc.);
3. indien de verzekerde anders dan ten gevolge van
arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid
te verrichten waartoe hij door de Arbodienst c.q. UWV in
staat wordt geacht, dan wel indien de werkgever de verzekerde niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij wordt  aangetoond dat de non-activiteit van de
verzekerde uitsluitend is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare gronden.
Onverminderd het bepaalde in lid A en C van dit artikel is
Avéro Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond
op de ingangsdatum van de verzekering, tenzij na de
ingangsdatum van de verzekering voor de betreffende
verzekerde ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.
Geen recht op schadevergoeding bestaat voor de verzekerde van wie de eerste ziektedag is gelegen binnen
een termijn van 6 maanden na de ingangsdatum van
deze verzekering en de verzekerde arbeidsongeschikt is
geworden ten gevolge van een medische oorzaak die op
de ingangsdatum van deze verzekering bekend was of
bekend kon zijn.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid van de betreffende verzekerde en
bedraagt op jaarbasis:
bij een arbeidsongeschiktheid van:
0 tot 35 %
35 tot 45 %
45 tot 55 %
55 tot 65 %
65 tot 80 %
80% of meer

B

Art. 8 Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
1. volgend op die, waarin de arbeidsongeschiktheid
ophoudt te bestaan;
2. waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde
eindleeftijd bereikt;
3. volgend op die, waarin de verzekerde is overleden.

C

het hieronder vermelde
percentage van het
verzekerde brutoloon:
0%
28%
35%
42%
50,75%
70 %, 75 % of
80 % afhankelijk van de
omschrijving op het polisblad

Het verzekerde bedrag in verband met arbeidsongeschiktheid is het volledige bedrag dat voor de verzekerde
is verzekerd op de dag, voorafgaand aan de dag waarop
de verzekerde recht krijgt op een uitkering ingevolge de
WIA.
Indien de verzekerde op het tijdstip waarop de verzekering tot stand komt, recht heeft op een uitkering
ingevolge de WIA, bestaat uitsluitend recht op een schadevergoeding voor de toename van de op dat tijdstip
bestaande mate van arbeidsongeschiktheid.
Indien de verzekerde recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de uitkering ingevolge de WIA wijzigt.
B
Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal deze schadevergoeding op een eerste januari volgend op de ingangsdatum van de schadevergoeding en vervolgens elk jaar op
1 januari samengesteld stijgen met het op het polisblad
vermelde percentage.

Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A
Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling
of overlijden;
2. over het tijdvak waarin de verzekerde gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid loon ontvangt van de werkgever wegens:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3,
lid 9, WIA, opgelegd aan de werkgever van de verzekerde wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen
genoemd in artikel 38 ZW respectievelijk artikel 3.3 WIA
(het aantekening houden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de verzekerde, het
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak in overleg met de verzekerde, het opstellen
van een re-integratieverslag in overleg met de verzekerde respectievelijk het zich laten bijstaan door een

Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A
Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van ingang gelijk is aan of minder bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor
afkoop, kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder
terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B
Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; de schadevergoeding bedraagt per dag
1/365ste gedeelte van het voor de betreffende verzekerde verzekerde brutoloon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage volgens artikel 10.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar
worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere


C
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termijnen, maar ten minste éénmaal per jaar.
De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften
moet inhouden.

Loondervingsverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
Algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“Loondervingsverzekering” is vermeld op het polisblad.

Art. 13 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van
de premiebetaling
De verzekeringnemer is verplicht iedere mutatie in de
arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, met opgave
van datum in- of uitdiensttreding, brutoloon en beroep,
door te geven aan Avéro Achmea.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A
Naast de bepalingen in de Algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid en de leeftijd van de verzekerde per 1 januari van
dat jaar. De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór 1 
maart een opgave te verstrekken van de salarisgegevens
per 1 januari van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen van
salaris, en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot
premieaanpassing, tenzij de wijziging van de relevante
wettelijke bedragen naar het oordeel van Avéro Achmea
substantieel is.
B
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 3 sub 1 genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt.
C
Ingeval van arbeidsongeschiktheid is premie verschuldigd pro rata de resterende arbeidsgeschiktheid van de
verzekerde.

1
2
3
4
5
6
7

Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15

Inhoudsopgave
Strekking van de verzekering
Aanspraak op schadevergoeding
Einde van de dekking c.q. de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Arbodienst
Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
Einde van de schadevergoeding
Bijzondere uitsluitingen
Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
Wijziging van de schadevergoeding
Betaling van de schadevergoeding
Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van de
premiebetaling
Premiebetaling en premievaststelling
Stand van verzekering

Art. 1 Strekking van de verzekering
Deze verzekering heeft als doel schadevergoeding te
verlenen in het geval een verzekerde als gevolg van
zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft uit arbeid, in
dienstverband bij een werkgever verricht.
Art. 2 Aanspraak op schadevergoeding
A
Op grond van deze verzekering heeft de verzekerde recht
op schadevergoeding indien en voor zolang de verzekerde voor ten minste 15% en ten hoogste 34% arbeidsongeschikt is en voor zover overigens is voldaan aan de
bepalingen in de Algemene voorwaarden en de bepalingen in deze verzekering.
B
De schadevergoeding is afhankelijk van het op het polisblad genoemde verzekerde percentage van het brutoloon
tot maximaal € 207.000,- en van het percentage arbeidsongeschiktheid van de verzekerde en wordt vastgesteld
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze verzekering.

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de
verzekerde schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Art. 3 Einde van de dekking c.q. de verzekering
De dekking voor een verzekerde afzonderlijk eindigt:
1. zodra de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd
heeft bereikt;
2. op de dag, waarop de verzekerde overlijdt;
Art. 4 Aanspraken na het einde van de verzekering
A
Indien de verzekering eindigt, blijft, in afwijking van het
bepaalde in art. 4, lid D van de Algemene voorwaarden,
recht op schadevergoeding bestaan in verband met
arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag
vóór het einde van de verzekering en wel voor de mate
van arbeidsongeschiktheid zoals die bestond vóór het
einde van de verzekering en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna uit dezelfde oorzaak onafgebroken
voortduurt.
B
Indien de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde toeneemt nadat na het einde van de verzekering
eerst een verlaging heeft plaatsgevonden en deze toename niet een andere oorzaak heeft dan de oorzaak waarvoor de verzekerde op het moment van het einde van de
verzekering arbeidsongeschikt was, vindt, in afwijking
van het bepaalde in lid A, verhoging van de schadevergoeding plaats tot maximaal de mate van arbeidsongeschiktheid op het moment van het einde van de verzekering, mits de toename zich voordoet binnen 5 jaren na het
einde van de verzekering.
Art. 5 Arbodienst
A
De verzekerde is gehouden de controle en begeleiding
van het ziekteverzuim te accepteren van de Arbodienst
van zijn werkgever.
B
De verzekerde dient desgevraagd Avéro Achmea schriftelijk te machtigen indien Avéro Achmea gegevens over de
arbeidsongeschiktheid nodig heeft die geadministreerd
zijn bij UWV of de Arbodienst.
Art. 6 Melding van arbeidsongeschiktheid en herstel
De verzekeringnemer cq. de verzekerde is verplicht:
1. 13 weken na de eerste ziektedag van een verzekerde,


diens arbeidsongeschiktheid onmiddellijk aan Avéro
Achmea te melden indien de verzekerde op dat moment
nog arbeidsongeschikt is.
2. Avéro Achmea onmiddellijk op de hoogte te stellen van
het gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel van de gehele
of gedeeltelijke werkhervatting door de verzekerde;
3. Avéro Achmea onmiddellijk te informeren over wijzigingen van het arbeidsongeschiktheidspercentage en het
toekennen van een uitkering krachtens de WIA, onder
overlegging van de daarop betrekking hebbende uitkeringsbescheiden van de UWV.

B

C

Art. 7 Verplichtingen van de verzekeringnemer c.q. de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid
De verzekeringnemer c.q. de verzekerde is verplicht zich
te houden aan alle voorschriften van het BW, de ZW,
de WIA en de Arbowet, UWV, de Arbodienst en Avéro
Achmea ter zake van (preventie van) arbeidsongeschiktheid in het algemeen en (preventie van) arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Tot deze verplichtingen
behoren in ieder geval:
1. al het mogelijke te doen om het herstel en de re-integratie van de verzekerde te bevorderen en alles na te laten
wat dat herstel en die re-integratie kan vertragen of verhinderen. Daartoe behoren onder meer het overeenkomstig artikel 3.3 WIA:
- in overleg tussen de werkgever en de verzekerde opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan van
aanpak, en
- het in overleg tussen de werkgever en de verzekerde
opstellen van een re-integratieverslag;
2. alle door Avéro Achmea of de door haar aangewezen
derden nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te
doen verstrekken en daartoe de nodige machtigingen te
verlenen;
3. het aanvaarden van passende arbeid als bedoeld in
artikel 7:658a, lid 3, BW, bij de eigen werkgever zelf of
bij derden indien de Arbodienst, respectievelijk UWV, de
verzekerde in staat acht zodanige arbeid te verrichten;
4. alle medewerking te verlenen aan de Arbodienst en
geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor
de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid of de mate
daarvan van belang zijn.
Art. 8
1.
2.
3.
4.

de verzekerde uitsluitend is veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid vastgesteld op medisch objectiveerbare
gronden.
Onverminderd het bepaalde in lid A en C van dit artikel is
Avéro Achmea uit hoofde van deze verzekering niet aansprakelijk indien de arbeidsongeschiktheid reeds bestond
op de ingangsdatum van de verzekering, tenzij na de
ingangsdatum van de verzekering voor de betreffende
verzekerde ten minste 4 aaneengesloten weken geen
arbeidsongeschiktheid heeft bestaan.
Geen recht op schadevergoeding bestaat voor de verzekerde van wie de eerste ziektedag is gelegen binnen
een termijn van 6 maanden na de ingangsdatum van
deze verzekering en de verzekerde arbeidsongeschikt is
geworden ten gevolge van een medische oorzaak die op
de ingangsdatum van deze verzekering bekend was of
bekend kon zijn.

Art. 10 Vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding in verband met
arbeidsongeschiktheid wordt bepaald volgens de formule: A * B * C, waarbij:
A = het brutoloon van de verzekerde onmiddellijk vóór
het intreden van de arbeidsongeschiktheid;
B = het op het polisblad vermelde aanvullingspercentage;
en
C = het percentage arbeidsongeschiktheid.
B
Bij de bepaling van het initiële percentage arbeidsongeschiktheid volgt Avéro Achmea het oordeel van de UWV.
Vervolgens vindt jaarlijks per 1 juli door Avéro Achmea
een herbeoordeling plaats van het percentage arbeidsongeschiktheid aan de hand van de formule: (A - B) : A *
100%, waarbij:
A = het brutoloon van de verzekerde onmiddellijk vóór
het intreden van de arbeidsongeschiktheid;
en
B = het brutoloon dat de verzekerde verwerft door het
benutten van zijn resterende verdiencapaciteit.
C
Indien de verzekerde recht heeft op enigerlei andere uitkering en/of schadevergoeding wordt deze uitkering en/of
schadevergoeding in mindering gebracht op de schadevergoeding uit hoofde van deze verzekering.

Einde van de schadevergoeding
De schadevergoeding eindigt op de eerste dag van de
maand:
volgend op die, waarin het percentage arbeidsongeschiktheid minder bedraagt dan 15%;
waarin de verzekerde de op het polisblad genoemde
eindleeftijd bereikt;
volgend op die, waarin de verzekerde is overleden;
volgend op die waarin het dienstverband tussen verzekerde en zijn werkgever eindigt.

Art. 11 Wijziging van de schadevergoeding
A
De hoogte van de schadevergoeding wordt gewijzigd met
ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin het percentage arbeidsongeschiktheid wijzigt.
B
Indien uit het polisblad blijkt dat een klimmende schadevergoeding is overeengekomen, dan zal deze schadevergoeding op een eerste januari volgend op de ingangsdatum van de schadevergoeding en vervolgens elk jaar op
1 januari samengesteld stijgen met het op het polisblad
vermelde percentage.

Art. 9 Bijzondere uitsluitingen
A
Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering aansprakelijk:
1. indien aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering
krachtens de ZW of de Wet arbeid en zorg, daaronder
begrepen een uitkering wegens zwangerschap, bevalling
of overlijden;
2. over het tijdvak waarin de verzekerde na de eerste 104
weken van de arbeidsongeschiktheid loon ontvangt van
de werkgever wegens:
- een te late aangifte van de arbeidsongeschiktheid als
bedoeld in artikel 38, lid 1, ZW;
- een vrijwillige verlenging van de wachttijd op grond van
artikel 3.2 WIA;
- de sancties ingevolge artikel 39a ZW en artikel 3.3,
lid 9, WIA, opgelegd aan de werkgever van de verzekerde wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen
genoemd in artikel 38 ZW respectievelijk artikel 3.3 WIA
(het aantekening houden van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van de verzekerde, het
opstellen, regelmatig evalueren en bijstellen van een plan
van aanpak in overleg met de verzekerde, het opstellen
van een re-integratieverslag in overleg met de verzekerde respectievelijk het zich laten bijstaan door een
Arbodienst etc.);
3. indien de verzekerde anders dan ten gevolge van
arbeidsongeschiktheid niet bereid is de bedongen arbeid
te verrichten waartoe hij door de Arbodienst c.q. UWV
in staat wordt geacht, dan wel indien de werkgever de
verzekerde niet in staat stelt de bedongen arbeid te verrichten, tenzij wordt aangetoond dat de non-activiteit van

Art. 12 Betaling van de schadevergoeding
A
Een schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid die ten tijde van ingang gelijk is aan of minder bedraagt dan het wettelijk toegestane bedrag voor
afkoop, kan door Avéro Achmea worden afgekocht onder
terhandstelling van de afkoopsom aan de uitkeringsgerechtigde.
B
Het recht op schadevergoeding wordt van dag tot dag
verkregen; de schadevergoeding bedraagt per werkdag
1/365ste gedeelte van het volgens artikel 10 berekende
bedrag.
De betaling geschiedt maandelijks achteraf.
Schadevergoedingen van minder dan € 600,- per jaar
worden ter keuze van Avéro Achmea uitbetaald in langere
termijnen, maar ten minste éénmaal per jaar.
C
De schadevergoeding wordt verminderd met het bedrag
dat Avéro Achmea ingevolge wettelijke voorschriften
moet inhouden.
Art.13 Opgaven van de verzekeringnemer ten behoeve van
de premiebetaling
De verzekeringnemer is tevens verplicht iedere mutatie in
de arbeidsovereenkomst met zijn werkgever, met opgave
van datum in- of uitdiensttreding, brutoloon en beroep,
door te geven aan Avéro Achmea.
Art. 14 Premiebetaling en premievaststelling
A
Naast de bepalingen in de Algemene voorwaarden is het
volgende van toepassing.
De premie wordt ieder jaar gebaseerd op de verzekerde
schadevergoeding in verband met arbeidsongeschikt10

B

C
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heid en de leeftijd van de verzekerde per 1 januari van
dat jaar. De verzekeringnemer is verplicht jaarlijks vóór
1 maart een opgave te verstrekken van de salarisgegevens per 1 januari van dat jaar. Tussentijdse wijzigingen
van salaris, de leeftijd en de relevante wettelijke bedragen leiden niet tot premieaanpassing, tenzij de wijziging
van de relevante wettelijke bedragen naar het oordeel van
Avéro Achmea substantieel is.
De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd tot:
1. het tijdstip waarop de betrokken verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, doch niet langer dan tot het
bereiken van de onder artikel 3, sub 1 genoemde leeftijd;
2. de dag waarop de verzekering eindigt.
Ingeval van arbeidsongeschiktheid is geen premie verschuldigd.

Arbeidsongeschiktheidverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
Algemene Voorwaarden rechten worden ontleend mits
“Arbeidsongeschiktheidsverzekering” is vermeld op het
polisblad
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11

Art. 15 Stand van verzekering
Avéro Achmea informeert bij ingang van de schadevergoeding in verband met arbeidsongeschiktheid de
verzekerde schriftelijk over de hoogte van de schadevergoeding.

Inhoudsopgave
Aanvullende begripsomschrijvingen
Strekking van de verzekering
Aanspraken na het einde van de verzekering
Verplichtingen van de verzekerde
Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
Recht op uitkering
Vaststelling van de hoogte van de uitkering
Wijziging van de uitkering
Uitbetaling van de uitkering
Risicoverzwaring
Overdracht van recht

Art. 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
A 		 WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidverzekering
B 		 WAZ
Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen
Art. 2 Strekking van de verzekering
A
De verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen ter
voldoening van de lasten van de verzekerde uit hoofde
van de door hem aangegane hypotheekverplichtingen,
echter uitsluitend indien en voor zover hij ten gevolge van
zijn arbeidsongeschiktheid inkomen derft.
B
De verzekeringnemer heeft bij de aanvraag van deze verzekering gekozen voor een percentage van 45 of 80 als
ondergrens voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid en het recht op uitkering. De gemaakte
keuze blijkt uit het polisblad. Met inachtneming van die
keuze is arbeidsongeschiktheid in de zin van deze verzekering aanwezig indien en zolang verzekerde recht heeft
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de
WAZ//WAO/WIA overeenkomstig een arbeidsongeschiktheidspercentage van ten minste 45 respectievelijk 80.
Art. 3 Aanspraken na het einde van de verzekering
Indien de verzekering eindigt, blijven alleen aanspraken
op de verzekerde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
bestaan ter zake van de voor het beëindigen van de
verzekering aangevangen arbeidsongeschiktheid en wel
voor zover en zolang die arbeidsongeschiktheid daarna
uit dezelfde oorzaak blijft voortduren.
Art. 4 Verplichtingen van de verzekerde
A
De verzekerde is verplicht:
1. zich bij arbeidsongeschiktheid direct onder behandeling
van een arts te stellen en alles te doen om zijn herstel en
re-integratie te bevorderen;
2. zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen de eigen
risicotermijn of, indien deze termijn langer is dan drie
maanden, binnen drie maanden Avéro Achmea hiervan in
kennis te stellen met het daarvoor bestemde meldingsformulier indien de verzekerde op dat moment nog arbeidsongeschikt is;
3. binnen het kader van zijn mogelijkheden al het nodige te
doen teneinde terugkeer in het arbeidsproces te bewerkstelligen en alles nalaat wat zijn re-integratie zou kunnen
vertragen of verhinderen;
4. in ieder geval zijn wettelijke verplichtingen na te komen.
Daartoe behoren voor de verzekerde die tevens door
UWV is geaccepteerd als verzekerde voor de WIA :
• meewerken aan het opstellen, regelmatig evalueren en
bijstellen door zijn werkgever van een plan van aanpak;
• meewerken aan het opstellen van een re-integratieverslag door zijn werkgever;
• het accepteren van passende arbeid of het meewerken
aan het vinden van passende arbeid bij een andere
werkgever indien de verzekerde verzekerde is;
5. zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea door een
door Avéro Achmea aan te wijzen arts te laten onderzoeken en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor onderzoek te laten opnemen in een door Avéro Achmea aan te wijzen ziekenhuis
of andere medische instelling;
6. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens,
waaronder de uitkeringsbescheiden van de WAZ/WAO/
WIA, onmiddellijk aan Avéro Achmea te verstrekken of te
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Art. 7 Vaststelling van de hoogte van de uitkering
A
De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en
bedraagt op jaarbasis:

doen verstrekken, alsmede de (samen met de) door de
Arbodienst vervaardigde relevante informatie, zoals Plan
van Aanpak en re-integratieverslag;
een machtiging te verstrekken zodat Avéro Achmea
gegevens kan opvragen bij UWV, de daarbij behorende
adviserende en administrerende instanties, behandelend
artsen, alsmede (indien van toepassing)de Arbo-dienst
waar de werkgever van verzekerde bij aangesloten is;
geen feiten of omstandigheden, die voor vaststelling van
de uitkering van belang zijn, te verzwijgen, dan wel feiten
of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;
Avéro Achmea onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te
stellen van het gehele of gedeeltelijke herstel, dan wel de
gehele of gedeeltelijke hervatting van de werkzaamheden, onder overlegging van de uitkeringsbescheiden van
de WAZ/WAO/WIA. Deze schriftelijke melding dient binnen 30 dagen na bedoelde wijziging te geschieden, ook
indien verzekerde beroep aantekent tegen de wijziging in
de WAZ/WAO/WIA uitkering;
vooraf overleg te plegen met Avéro Achmea bij vertrek
naar het buitenland voor langer dan twee maanden en
Avéro Achmea tijdig vooraf in kennis te stellen wanneer
verzekerde langer dan twee maanden naar het buitenland
vertrekt;
Avéro Achmea terstond te berichten indien verzekerde of
zijn werkgever failliet is verklaard, of aan hem surséance
van betaling is verleend dan wel wanneer een beroep
wordt gedaan op de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen als bedoeld in de Faillissementswet of deze
regeling van toepassing is verklaard;
Avéro Achmea terstond te berichten wanneer verzekerde of verzekeringsnemer geen of minder verzekerbaar
belang heeft bij hetgeen verzekerd is;
Avéro Achmea bij de in de lid 11 en lid 12 genoemde
situaties desgevraagd te voorzien van de relevante documenten;

Bij een mate
van arbeids
ongeschiktheid
van

% van de verzekerde uitkering

45-80%

50% van de verzekerde jaarrente

80-100%

100% van de verzekerde jaarrente

Art. 8 Wijziging van de uitkering, aanpassing verzekerd
bedrag, einde hypotheekrecht
A
De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt
gewijzigd met ingang van de dag per wanneer UWV een
andere mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt waardoor de mate van de arbeidsongeschiktheid voor deze
verzekering wijzigt.
B
De hypotheekgegevens zoals verstrekt bij de aanvraag
van deze verzekering vormen mede de basis van het
verzekerde bedrag. Na het sluiten van deze verzekering
heeft verzekerde één maal en vervolgens eens in de vijf
jaar het recht bij verhoging van de rente van de hypotheek het verzekerd bedrag te verhogen zonder medisch
onderzoek, mits de verzekeringsnemer zijn wens daartoe
aan Avéro Achmea kenbaar heeft gemaakt binnen twee
maanden nadat hem de rentewijziging is medegedeeld,
de verzekerde op dat moment de leeftijd van 50 jaar nog
niet heeft bereikt en volledig arbeidsgeschikt is. Indien
door een rentedaling of extra aflossing(en) de lasten van
de verzekerde verminderen heeft de verzekeringsnemer
te allen tijde het recht tot verlaging van het verzekerde
bedrag over te gaan.
C
De verzekering eindigt op de dag waarop het hypotheekrecht vervalt.
D
Ieder recht ten opzichte van Avéro Achmea terzake van
een vordering vervalt na het verstrijken van een periode
van één jaar nadat Avéro Achmea haar standpunt bekend
heeft gemaakt, tenzij de verzekerde c.q. de verzekeringsnemer binnen dit jaar het standpunt van Avéro Achmea in
rechte heeft aangevochten.

Art. 5 Vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
Voor de bepaling van de hoogte van de arbeidsongeschiktheid zal Avéro Achmea het oordeel van UWV volgen.
Art. 6 Recht op uitkering
A
Het recht op uitkering gaat in op de dag dat de overeengekomen eigen risicotermijn is verstreken. De eigen
risicotermijn vangt aan op de dag waarop de verzekerde
recht kan doen gelden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de WAZ/WAO/WIA. zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
B
De uitkering eindigt:
1. op de dag dat de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is;
2. per de eerste dag van de maand volgend op die waarin
de verzekerde de overeengekomen eindleeftijd heeft
bereikt;
3. ingeval van overlijden van de verzekerde per de eerste
dag volgend op de dag gelegen één maand na de dag
van overlijden.
Indien de verzekerde tevens verzekeringsnemer
was, geschieden de uitkeringen na overlijden aan de
echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner van de verzekerde dan wel aan de partner van de verzekerde indien
hij daarmee onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlijden
duurzaam samenwoonde en bij het ontbreken van de
hiervoor bedoelde personen aan de erfgenamen van verzekerde;
4. op de dag dat de verzekering eindigt onverminderd het
bepaalde in artikel 2;
5. op de dag dat het hypotheekrecht vervalt.
C
Geen recht op uitkering bestaat indien arbeidsongeschiktheid is ontstaan:
1. wanneer verzekerde een ongeval is overkomen, terwijl
zijn bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of zijn
ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was, dan
wel door een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl
Avéro Achmea aannemelijk maakt dat het ongeval een
gevolg was van overmatig drankgebruik;
2. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende en opwekkende middelen anders dan op  medisch
voorschrift;
3. door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van
23 jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel
met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, dan wel van
een motorrijwiel waarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven.

Art. 9 Uitbetaling van de uitkering
Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde
is terzake van arbeidsongeschiktheid verzekerd een van
dag tot dag verkregen periodieke uitkering welke bij volledige arbeidsongeschiktheid per dag 1/365 gedeelte
van de verzekerde jaarrente bedraagt. De berekening van
de door Avéro Achmea uit te keren termijnen geschiedt
telkens over een periode van één maand. De uitbetaling
geschiedt aan verzekeringsnemer tenzij anders voorgeschreven en vindt zo spoedig mogelijk plaats na het verstrijken van voornoemde periode.
Art. 10 Risicoverzwaring
Indien verzuimd is kennis te geven van de gewijzigde
omstandigheden, zal Avéro Achmea, wanneer de verzekerde zich arbeidsongeschikt meldt, eveneens beoordelen of er sprake is van risicoverzwaring. Indien er geen
sprake is van risicoverzwaring blijven de aanspraken uit
hoofde van deze verzekering ongewijzigd. Indien er naar
het oordeel van Avéro Achmea  sprake is van risicoverzwaring die er toe leidt dat de verzekering slechts zou
worden voortgezet met toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging geschiedt de uitkering:
• met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en/of
• in verhouding van de voor de desbetreffende rubriek
betaalde premie tot de premie die wegens de risicoverzwaring is verschuldigd.
Indien er naar het oordeel van Avéro Achmea sprake is
van risicoverzwaring van dien aard dat de verzekering
niet kan worden voortgezet, bestaat geen recht op uitkering en eindigt de verzekering per de datum waarop
Avéro Achmea de mededeling over de gewijzigde
omstandigheden heeft ontvangen.
Art. 11 Overdracht van rechten
De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op
uitkering, kunnen niet worden beleend, vervreemd of in
pand gegeven, noch anderszins tot voorwerp van zekerheid dienen.
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Hoofdstuk 6

Mocht de verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit zijn overleden anders dan door het ongeval,
dan blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van
de uitkering wordt bepaald door de op grond van medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit, indien de verzekerde niet zou zijn overleden.

Persoonlijke ongevallenverzekering
Aan deze verzekering kunnen met inachtneming van de
Algemene voorwaarden rechten worden ontleend mits
“Persoonlijke Ongevallenverzekering” is vermeld op het
polisblad.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14

Art. 4 Dekking motorrijden en houtbewerking
Bij ongevallen de verzekerde overkomen als bestuurder
van een motorrijwiel met een cylinderinhoud van 50 cc
of meer, of bij ongevallen welke het gevolg zijn van het
verrichten van werkzaamheden met houtbewerkingsmachines, worden de voor overlijden en blijvende invaliditeit
verzekerde bedragen met 50% verminderd.

Inhoudsopgave
Aanvullende begripsomschrijvingen
Strekking van de verzekering
Aanspraak op uitkering
Dekking motorrijden en houtbewerking
Vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit
Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit
Uitsluitingen
Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
Verplichtingen na een ongeval
Vervaltermijn
Uitkeringsgerechtigde
Verzekeringsgebied
Wijziging van het risico
Bijzondere voorwaarden

Art. 5 Vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit
A 		 Wijze van vaststelling van blijvende invaliditeit
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld
in Nederland door middel van medisch onderzoek. Aan
de medicus zal gevraagd worden te bepalen:
1. in het geval van artikel 6 lid A, sub 1:
het percentage (functie-)verlies van een bepaald
lichaamsdeel of orgaan;
2. in het geval van artikel 6 lid A, sub 3:
het percentage functieverlies van het lichaam als geheel.
De bepaling van het percentage (functie-)-verlies
geschiedt volgens objectieve maatstaven, en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de “Guides to the
Evaluation of Permanent Impairment” van de American
Medical Association (A.M.A.).
B		 Invloed van kunst- en hulpmiddelen
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld
op basis van het (functie-)verlies zonder rekening te houden met uitwendig geplaatste kunst- en hulpmiddelen.
Indien inwendig kunst- of hulpmiddelen zijn geplaatst,
wordt met het daardoor verkregen geringere (functie-)
verlies wel rekening gehouden. Overigens is het bepaalde
in artikel 8 onverkort van toepassing.
C 		 Termijn voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit
De mate van blijvende invaliditeit wordt bepaald zodra
van een onveranderlijke toestand kan worden gesproken,
doch in ieder geval binnen 2 jaar na de ongevalsdatum,
tenzij tussen de verzekerde en Avéro Achmea anders
wordt overeengekomen. In dat geval kan Avéro Achmea
de verzekerde tegemoet komen met een voorschot.

Art. 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
A 		 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onverwacht
van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen
lichamelijk letsel is ontstaan dat rechtstreeks het overlijden, de arbeidsongeschiktheid of de functionele invaliditeit van de verzekerde tot gevolg heeft.
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1. bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte;
2. lichamelijke uitputting, verhongering en verdorsting als
gevolg van onvoorziene omstandigheden;
3. verdrinking en verstikking;
4. het plotseling en ongewild binnendringen van gasvormige, vloeibare of vaste toxische stoffen (niet zijnde allergenen, bacteriën of ziektekiemen) in het lichaam van de
verzekerde;
5. allergische reactie, infectie of besmetting door ziektekiemen als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van
- een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof,
dan wel als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het
zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen, dier of zaken;
- wondinfectie of bloedvergiftigingen van een door een
gedekt ongeval ontstaan letsel;
6. complicaties of verergering van het ongevalletsel als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van de na het ongeval
verleende eerste hulp of van de door het ongeval noodzakelijk geworden verdere medische behandeling;
7. verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en
bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn staan en
hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen;
8. het ongewild en plotseling binnendringen van stoffen of
voorwerpen in het spijsverkeringskanaal, de luchtwegen,
de ogen of gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van ziektekiemen of allergenen.
B		 Blijvende invaliditeit
Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan blijvend geheel
of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van
het lichaam van de verzekerde, zonder rekening te houden met zijn of haar beroep.

Art. 6 Vaststelling van de  uitkering bij blijvende  invaliditeit
A 		 Vaststelling van het uitkeringspercentage
Aan de hand van het door de medicus bepaalde percentage (functie-)verlies wordt een uitkeringspercentage van
het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag vastgesteld als volgt:
1. Bij volledig (functie-)verlies van:
het gezichtsvermogen van beide ogen:
100%
het gezichtsvermogen van één oog:
30%
maar als Avéro Achmea krachtens deze verzekering
uitkering verleend heeft wegens verlies van het gezichtsvermogen van het andere oog:
70%
het gehoor van beide oren:
60%
het gehoor van één oor:
25%
maar als Avéro Achmea krachtens deze verzekering uitkering verleend heeft wegens verlies van het gehoor
van het andere oor:
35%
een arm tot in het schoudergewricht:
75%
een onderarm tot in of boven het ellebooggewricht: 70%
een hand tot in of boven het polsgewricht:
60%
een duim:
25%
een wijsvinger:
15%
een middelvinger:
12%
een ringvinger:
10%
een pink:
10%
een been tot in het heupgewricht:
70%
een onderbeen tot in of boven het kniegewricht:
60%
een voet tot in het enkelgewricht:
50%
een grote teen:
8%
een andere teen:
3%
de milt:
5%
de smaak en/of de reuk:
6%
een natuurlijk blijvend gebitselement:
1%

Art. 2 Strekking van de verzekering
De verzekering heeft ten doel een uitkering te verlenen
in verband met een door verzekerde overkomen ongeval
met als gevolg overlijden of functionele invaliditeit overeenkomstig de op het polisblad verzekerde bedragen,
zulks met inachtneming van de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen van deze verzekering.
Art. 3 Aanspraak op uitkering
A  
In geval van overlijden van de verzekerde als rechtstreeks
en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt het voor
overlijden verzekerde bedrag uitgekeerd, onder aftrek
van een eventueel reeds voor hetzelfde ongeval betaalde
invaliditeitsuitkering. Was die invaliditeitsuitkering hoger
dan het voor overlijden verzekerde bedrag, dan wordt het
meerdere niet teruggevorderd.
B
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt
de uitkering vastgesteld op een percentage van het voor
blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.

Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van
een of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen of
organen, wordt de uitkering bepaald door optelling van
de afzonderlijke percentages, onverminderd het bepaalde
in artikel 6 lid B.
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2. Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van
een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij het verlies
van de gehele hand.
3. In alle overige gevallen wordt het uitkeringspercentage
afgestemd op de mate van blijvende invaliditeit, die het
letsel voor het lichaam als geheel oplevert.
B 		 Cumulatie van uitkeringen
Terzake van één of meer ongevallen tijdens de duur van
deze verzekering de verzekerde overkomen, zal de som
van alle uitkeringen het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag niet te boven gaan.
C		 Rentevergoeding
Indien één jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden
de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld,
vergoedt Avéro Achmea over het uit te keren bedrag de
wettelijke rente vanaf de 366e dag na het ongeval. De
rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan.

C
D

abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor
Avéro Achmea reeds krachtens deze verzekering een
uitkering heeft verstrekt of nog zal moeten verstrekken.
Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een
ongeval is verergerd, wordt hiervoor door Avéro Achmea
geen uitkering verleend.
Indien reeds vóór een ongeval een (functie-)verlies van
het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de
uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid
verlaagd.

Art. 9 Verplichtingen na een ongeval
A
In geval van blijvende invaliditeit is de verzekeringnemer
verplicht Avéro Achmea zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van een ongeval
waaruit een recht op een uitkering wegens blijvende
invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt de aanmelding
later gedaan, dan kan niettemin een recht op uitkering
ontstaan, mits ten genoegen van Avéro Achmea wordt
aangetoond, dat:
1. de blijvende invaliditeit het uitsluitend gevolg is van een
ongeval;
2. de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid
zijn vergroot;
3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de
behandelend arts heeft opgevolgd.
B
In geval van overlijden zijn de verzekeringnemer en de
uitkeringsgerechtigde verplicht Avéro Achmea hiervan ten
minste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie in kennis
te stellen en desgevraagd hun medewerking te verlenen
aan alle maatregelen ter vaststelling van de doodsoorzaak.
C
De verzekerde is verplicht:
1. zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen
en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs is geboden;
2. zich herstel bevorderend te gedragen door tenminste de
voorschriften van de behandelend arts op te volgen;
3. zich desgevraagd op kosten van Avéro Achmea te laten
onderzoeken door een door Avéro Achmea aan te wijzen
arts of zich voor onderzoek te laten opnemen in een door
Avéro Achmea aan te wijzen ziekenhuis of andere medische inrichting;
4. alle door Avéro Achmea nodig geoordeelde gegevens te
verstrekken of te doen verstrekken aan Avéro Achmea
of aan de door haar aangewezen deskundigen en geen
feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang
kunnen zijn;
5. tijdig Avéro Achmea in kennis te stellen bij vertrek naar
het buitenland voor langer dan twee maanden.
D
De verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking
te verlenen aan het nakomen van de in artikel 9 lid C
genoemde verplichtingen door de verzekerde.
E
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde
of in geval van overlijden de uitkeringsgerechtigde(n) de
in dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Avéro Achmea heeft
geschaad.
F
In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een
uitkering indien de aanmelding als bedoeld in de artikelen 9 leden A en B niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het
moment waarop de verzekerde c.q. de verzekeringnemer
of de uitkeringsgerechtigde kennis kreeg of had kunnen
krijgen van de gebeurtenis die voor Avéro Achmea tot
een uitkering kan leiden.

Art. 7 Bijzondere uitsluitingen
Avéro Achmea is evenmin uit hoofde van deze verzekering aansprakelijk voor:
A
Ongevallen veroorzaakt door opzet of met goedvinden
van de verzekerde of van enige bij de uitkering belanghebbende.
B
Ongevallen in verband met het door de verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.
C
Ongevallen tengevolge van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft
gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk
was ter juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige
zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, anderen, dieren
of zaken te redden.
D
Ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde, tenzij deze omstandigheden
een gevolg zijn van een ongeval waarvoor de Avéro
Achmea krachtens deze verzekering een uitkering verschuldigd was of is.
E
Psychische aandoeningen van welke aard ook, tenzij
deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn
van bij het ongeval ontstaan hersenletsel.
F
Ongevallen mogelijk geworden doordat de verzekerde
onder invloed verkeerde van alcoholhoudende dranken,
tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van
het ongeval minder dan 0,8‰ alcohol in zijn bloed had.
G
Ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in
relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen,
tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een
arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden.
H
Ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een
tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginatis crepitans), spierverrekkingen,
zweepslag (coup de fouet), periartritis humeroscapularis,
tennisarm (epicondylitis laterales), of golfersarm (epicondylitis medialis).
I
De gevolgen van door de verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat
met een onder deze verzekering gedekt ongeval dat deze
behandeling noodzakelijk maakte.
J
Ongevallen die verband houden met het gebruik maken
van een motorvliegtuig, anders dan als passagier, van
een zeilvliegtuig en een valschermzweeftoestel.
K
Ongevallen welke het gevolg zijn van het:
1. maken van bergtochten over gletschers, tenzij onder leiding van een erkende gids;
2. klettern;
3. deelnemen aan en training voor  wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en (brom-)fietsen, indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst;
4. beoefenen van sport als (neven)beroep.
L
Ongevallen waarover de verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave
heeft gedaan.

Art. 10 Uitkeringsgerechtigde
A
Bij overlijden van de verzekerde zijn - in volgorde van
opsomming - uitkeringsgerechtigde:
- de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde; bij het ontbreken
van deze
- de geregistreerde partner van de verzekerde; bij het ontbreken van deze
- degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont
als waren zij gehuwd; bij het ontbreken van deze
- de erfgenamen van de verzekerde.
B
In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde is
deze zelf de uitkeringsgerechtigde.
C
De Staat der Nederlanden kan nimmer als de uitkeringsgerechtigde optreden.

Art. 8 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand
A
Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door
ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor
de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de
gevolgen die het ongeval gehad zou hebben, indien de
verzekerde geheel valide en gezond zou zijn.
B
De beperking onder artikel 8 lid A is echter niet van toepassing, indien de bestaande ziekte, gebrekkigheid of
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Art. 11 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld mits de
verzekeringnemer en de verzekerde hun woonplaats in
Nederland hebben. Bij vestiging buiten Nederland eindigt
de verzekering op de dag van vestiging buiten Nederland.
Art. 12 Verandering van beroep of werkzaamheden
A
Bij een verandering van het op het polisblad vermelde
beroep van verzekerde of de daaraan verbonden werkzaamheden bent u en/of verzekerde verplicht ons deze
verandering binnen 30 dagen schriftelijk te melden.
B
Indien de wijziging naar het oordeel van Avéro Achmea
geen risicoverzwaring tot gevolg heeft, blijft deze verzekering ongewijzigd van kracht, eventueel tegen verlaagde
premie vanaf de datum, waarop Avéro Achmea van de
wijziging kennis heeft genomen.
C
Ingeval van een voor Avéro Achmea aanvaardbare risicoverzwaring wordt de premie aan het nieuwe risico aangepast, waarbij ook andere voorwaarden kunnen worden
gesteld. De verzekeringnemer heeft het recht binnen 30
dagen tegen die aanpassing bezwaar aan te tekenen,
in welk geval deze verzekering wordt beëindigd aan het
einde van genoemde termijn.
D
Mocht de wijziging voor Avéro Achmea niet aanvaardbaar
zijn, dan heeft Avéro Achmea het recht deze verzekering
te beëindigen.
E
Zolang een aanvaardbare risicowijziging niet is gemeld of
de verzekering niet is aangepast, vindt in geval van verzwaring van het risico voor beroepsongevallen uitkering
plaats in verhouding van de oude tot de nieuw verschuldigde premie.
Indien de risicoverzwaring niet aanvaardbaar is voor
Avéro Achmea, bestaat slechts recht op uitkering voor
ongevallen buiten beroep.
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