ONGEVALLENVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN
U heeft diabetes en wilt een ongevallenverzekering afsluiten. U kunt immers overal en
op elk moment verrast worden door een ongeval. Hoe ernstiger het ongeval des te
ingrijpender zijn de gevolgen. Dat geldt voor iedereen. Helaas geldt niet voor iedereen
dat hij/zij zich zo maar kan verzekeren tegen de gevolgen van een ernstig ongeluk. Veel
verzekeringsmaatschappijen zien mensen met diabetes als een verhoogd risico. De
gevolgen zijn vaak onrechtvaardig: een veel te hoge premie, uitsluitingen en beperkende
voorwaarden op grond van het feit dat u diabetes heeft.

Verzekering voor leden van DVN
Ocean Groepsverzekeringen biedt in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland (DVN)
de oplossing: de zekerheid dat er in geval van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van
een ongeval een verzekerde som wordt uitbetaald. Dat kan met de ongevallenverzekering
exclusief voor leden van de DVN en hun gezinsleden.
U betaalt een zeer voordelige premie en tevens kent deze verzekering geen directe
uitsluitingen en beperkende voorwaarden op grond van het feit dat u diabetes heeft.
Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan. Dat kan via www.dvn.nl of door te bellen met de
klantenservice: 033 - 463 05 66.

Premie
U kiest voor uzelf en/of uw gezin welke verzekerde som wordt uitbetaald naar aanleiding van
een ongeval. Uw partner, al dan niet gehuwd en ongeacht zijn/haar leeftijd of beroep, kan ook
deelnemen. U kunt uiteraard andere verzekerde sommen kiezen voor beide personen. De
bedragen in de tabel zijn jaarpremies.
Onder kinderen wordt verstaan: kinderen, ongehuwd tot 27 jaar hetzij thuiswonend of
uitwonend in verband met studie.
Met deze verzekering bent u doorlopend verzekerd. Niet alleen op reis, maar ook op uw werk,
tijdens sport, spel, hobby en vakantie. Het dekkingsgebied omvat de hele wereld. Zowel bij
overlijden als blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval worden de overeengekomen
bedragen uitgekeerd.
Onder verzekerden wordt verstaan het lid van de DVN die het deelnameformulier invult; de
partner, al dan niet gehuwd, waarvan de naam is vermeld op het deelnameformulier en de
niet-gehuwde kinderen.
Wanneer per gezin tenminste 3 personen worden verzekerd, dan wordt een korting van 10%
gegeven op de totale gezinspremie.
Uitsluitingen van het contract
Uitgesloten zijn ongevallen ontstaan:
• Als gevolg van psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij deze medisch
aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van het bij het ongeval ontstaan hersenletsel;
• Door opzet;
• Door (pogingen tot) zelfmoord;
• Bij het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe,
dan wel bij het deelnemen door verzekerde aan vechtpartijen anders dan bij
rechtmatige zelfverdediging en aan onlusten, relletjes, sabotage- of terreurdaden;
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•

•

Veroorzaakt of opgetreden bij of voortvloeiende uit het terrorismerisico als
omschreven in de Clausule terrorismedekking. Deze uitsluiting geldt niet zover
dekking wordt verleend binnen de werking van het Clausuleblad Terrorisme dekking;
Veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit een atoomkernreactie, onverschillig
hoe de reactie is ontstaan.

Premieoverzicht
Jaarpremie

RUBRIEK

A

Optie 1

€ 7,18
€
14,49
€
28,98
€
57,96

Optie 2
Optie 3
Optie 4

Bij overlijden t.g.v.
een ongeval
RUBRIEK A

Bij blijvende
invaliditeit
RUBRIEK B

A

B

€ 21,67

EUR 12.500,00

EUR 25.000,00

€ 43,47

EUR 25.000,00

EUR 50.000,00

€ 86,94

EUR 50.000,00

EUR 100.000,00

€ 144,90

EUR 100.000,00

EUR 150.000,00

€ 8,70

EUR

5.000,00

EUR 10.000,00

€ 34,78

EUR 10.000,00

EUR 50.000,00

Totaal A
+B
Per jaar
B
€
14,49
€
28,98
€
57,96
€
86,94

Kinderen
Optie 5

€ 2,90

Optie 6

€ 5,80

€ 5,80
€
28,98

Rubriek B: Het verzekerde bedrag is maximaal. Afhankelijk van de blijvende invaliditeit geldt een
percentage van dit bedrag.

Bij het bereiken van de 85-jarige leeftijd worden de verzekerde bedragen gehalveerd.
Meer weten?
Als u gebruik wilt maken van het aanbod, moet u lid zijn van de Diabetesvereniging.
Wij sturen u graag een aanmeldingsformulier toe voor de verzekering en indien nodig voor het
lidmaatschap. U kunt hiervoor contact opnemen met de DVN Klantenservice 033 - 463 05 55 of
met Ocean Groepsverzekeringen via 088 - 5 775 781.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en drukfouten
voorbehouden. De genoemde premiebedragen gelden uitsluitend voor leden van DVN.
Hiermee komen alle eerdere brochures te vervallen.
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