
ONGEVALLENVERZEKERING UITLEG 

 
 
Al sinds 1972 biedt OWASE (Wavin) u de mogelijkheid een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten, 
zowel voor u zelf, als voor uw partner. Sinds 1987 bestaat tevens de mogelijkheid om deze verzekering af te 
sluiten voor uw kinderen. Momenteel hebben ca. 1.025 werknemers deze verzekering afgesloten, zijn er bijna 
475 partners en 215 kinderen verzekerd. 
 
Wie kan deze verzekering afsluiten? 
Iedere werknemer van de OWASE-bedrijven in Nederland kan deze verzekering in principe afsluiten, zowel voor 
zichzelf als voor zijn partner en kinderen. (kinderen tot 21 jaar of, mits studerend, tot 27 jaar) Stagiaires en 
uitzend- oproep- en inhuurkrachten zijn van deze verzekering uitgesloten. 
 
Hoe hoog is de premie? 
De premie voor de verzekering van de werknemer is afhankelijk van het verzekerde bedrag. Bij elke 
verzekeringsvorm voor werknemers, partners en kinderen staat de te betalen jaarpremie rechts vermeldt. 
 
Voor de werknemer: 
a) €     15.000,00         €       6,00 
b) €     30.000,00         €     12,00 
c) €     60.000,00         €     24,00 
d) €     90.000,00         €     36,00 
e) €    120.000,00         €     48,00 
f) €    150.000,00         €     60,00 
g) €    300.000,00         €   120,00 
 
Voor de partner: 
a) €     15.000,00         €      6,00 

b) €     60.000,00         €    24,00 
c) €    150.000,00         €    60,00 
 
Voor de kinderen: 
a) €     60.000,00         €    13,20 
b) €    150.000,00         €    31,20 
 
Wat wordt uitgekeerd? 
Bij overlijden of algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt het hierboven genoemde 
verzekerde bedrag uitgekeerd. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit wordt e.e.a. procentueel vastgesteld, 
volgens maatstaven zoals die op de achterkant van dit blad genoemd worden. Een eventuele uitkering is 
gebaseerd op het verzekerde bedrag, zoals dat is berekend in januari van het jaar, waarin het ongeval plaats 
heeft gevonden. 
 
Wanneer en waar is deze verzekering van kracht? 
De verzekering is van kracht gedurende 24 uur per dag, elke dag van het jaar, vanaf de datum waarop de 
verzekering is ingegaan. Dus ook in de weekends, in de vakantie, etc. 
Er is geen geografische begrenzing, d.w.z. het maakt niet uit waar ter wereld het ongeval heeft 
plaatsgevonden. (zogenaamde werelddekking) 
 
Wat is een ongeval? 
De maatschappij hanteert als definitie van een ongeval: 
Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de 
verzekerde, welke geneeskundig vast te stellen letsel veroorzaakt, waarvan de dood, blijvende invaliditeit of 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid het gevolg is. 
Daarnaast worden een aantal gebeurtenissen met name genoemd als zijnde eveneens een ongeval. 
Daarentegen worden ook gebeurtenissen met name genoemd, die niet als ongeval worden aangemerkt. Deze 
bijzondere gebeurtenissen zijn in de algemene voorwaarden opgenomen, dan wel in de polis genoemd. 
Exemplaren daarvan liggen bij het Dion Salarisbureau B.V.  
 
Wanneer aangifte bij een ongeval? 
In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uren na het ongeval telefonisch of schriftelijk aangifte te 
worden gedaan bij Dion Salarisbureau B.V.   
Bij een kans op blijvende invaliditeit dient hiervan uiterlijk binnen 8 dagen na het ongeval melding 
te worden gedaan. 
 
Hoe wordt de premie betaald? 
De premie wordt op uw salaris ingehouden, in principe in de maand februari. Indien de verzekering na die 
datum ingaat, geschiedt e.e.a. bij de eerstvolgende betaling. 
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Kan het verzekerd bedrag gewijzigd worden? 
Indien gewenst, kan het verzekerd bedrag gewijzigd worden, uiteraard binnen de reeds genoemde 
keuzemogelijkheden. Daartoe dient dan opnieuw een aanvraagformulier ingevuld te worden. 
 
Wie is de begunstigde? 
De uitkering in geval van overlijden wordt uitbetaald aan de wettige erfgenamen, terwijl een uitkering in geval 
van blijvende invaliditeit aan de verzekerde wordt uitbetaald. Indien de verzekerde is gehuwd op huwelijkse 
voorwaarden of de verzekerde woont samen en de verzekerde wenst dat de eventuele uitkering in geval van 
overlijden wordt uitgekeerd aan de partner, dan dient de partner om fiscale redenen aantoonbaar de premie 
betaald te hebben. Voor deze situatie is een aparte procedure uitgewerkt. 
 
Invaliditeit 
Indien verzekerde door een ongeval in enige mate blijvend invalide wordt, zal aan de hand van het vast te 
stellen invaliditeitspercentage, hetzelfde percentage van het verzekerd bedrag worden uitgekeerd. Om tot 
schatting en bepaling van dit invaliditeitspercentage naar rato en naar ernst bij bereikte geneeskundige 
eindtoestand te komen zal hierbij gebruik worden gemaakt van de invaliditeitstaks zoals hierna vermeldt: 
 
Algeheel verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van: 
 
Beide ogen .......................................................................................................................... 100% 
Eén oog ................................................................................................................................. 33% 
Eén oog, indien krachtens de polis al een uitkering in verleend 
 wegens het verlies van het andere oog ............................................................................ 67% 
Gehoor op beide oren .............................................................................................................. 50% 
Gehoor op één oor .................................................................................................................. 30% 
Gehoor op één oor, indien krachtens de polis al een uitkering is verleend 
 wegens het verlies van het gehoor op het andere oor ........................................................ 20% 

Oorschelp ................................................................................................................................ 5% 
Neus ..................................................................................................................................... 10% 
Reuk en / of smaak ................................................................................................................. 10% 
Hand tot in het polsgewricht .................................................................................................... 70% 
Duim ..................................................................................................................................... 25% 
Wijsvinger ............................................................................................................................. 15% 
Elke andere vinger .................................................................................................................. 10% 
Arm tot het ellebooggewricht ................................................................................................... 70% 
Arm tot in het ellebooggewricht ................................................................................................ 72% 
Arm tot het schoudergewricht .................................................................................................. 74% 
Arm tot in het schoudergewricht ............................................................................................... 75% 
Voet tot in het enkelgewricht ................................................................................................... 55% 
Grote teen ............................................................................................................................. 10% 
Elke andere teen ...................................................................................................................... 5% 
Been tot het kniegewricht ........................................................................................................ 55% 
Been tot in het kniegewricht .................................................................................................... 60% 
Been tot het heupgewricht ....................................................................................................... 65% 
Been tot in het heupgewricht ................................................................................................... 70% 
Wervelkolom, met volledig verlies van de typische wervelkolomactie en 
 Bewegingsfuncties zonder neurologische verschijnselen ..................................................... 75% 
Milt ......................................................................................................................................... 5% 
Nier ...................................................................................................................................... 20% 
Algehele verlamming............................................................................................................. 100% 
Ongeneeslijke verstandsverbijstering ...................................................................................... 100% 
 
Bij verlies of onbruikbaarheid van niet hierboven genoemde lichaamsdelen, organen, etc. wordt het 
uitkeringspercentage vastgesteld naar rato en naar ernst van het verlies aangeduid in de hier gebruikte taxe en 
de algemeen in de medische wereld gebruikte taxe, in welk geval de verzekerde tevens de keus kan maken uit 
vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit bij een bereikte geneeskundige eindtoestand: 
 zonder rekening te houden met het beroep of hobby van de verzekerde 

 wel rekening houdend met de eigen arbeid en de werkzaamheden van verzekerde, die hij laatstelijk 

voorafgaand aan het ongeval gewoonlijk verricht heeft, waarbij rekening zal worden gehouden met voor de 
verzekerde passende arbeid, welke in alle redelijkheid van hem gevergd zou mogen worden, gelet op zijn 
gebreken, krachten, bekwaamheden, opleiding en maatschappelijke positie. 

 


