Aanvullende voorwaarden ongevallenrisco

Artikel 1 Algemeen.

Artikel 5 Geen ongeval.

1. De verzekering onder deze voorwaarden geldt in aanvulling op
de in de polis genoemde hoofdverzekering.

Niet als overlijden tengevolge van een ongeval in de zin van deze
verzekering wordt beschouwd het overlijden binnen een jaar door
een geweldsinwerking als in artikel 3 bedoeld:
a. tengevolge van:
– deelname aan niet-Nederlandse militaire of gewapende
dienst;
– een ongeval met een luchtvaartuig, wanneer de verzekerde
aan boord van dit luchtvaartuig is als invlieger, proefvlieger of
militair tijdens een militaire dienst, die op het moment van
het ongeval tot enige functie in het luchtvaartuig verplicht
was, tenzij de verzekerde behoort tot het reservepersoneel dat
voor herhalingsoefeningen is opgeroepen;
– atoomreacties en/of radioactiviteit, tenzij toegepast als medische behandeling van de verzekerde;
– zelfdoding of een poging daartoe.
b. nadat de desbetreffende verzekerde zijn kans op een ongeval heeft
vergroot door het overmatig gebruik van alcohol en/of bedwelmende middelen, en/of zogenaamde geestverruimende en/of stimulerende middelen, tenzij hij deze middelen volgens medisch
voorschrift en in de voorgeschreven dosering heeft gebruikt;
c. verbandhoudende met het begaan door de desbetreffende verzekerde van een misdrijf of een poging daartoe, oproer, opstand,
oorlogs- en molesthandelingen, het deelnemen door deze verzekerde aan een snelheids- of prestatiewedstrijd met een auto of
motorrijwiel of de voorbereidingen daartoe;
d. als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de desbetreffende verzekerde.

2. Deze aanvullende voorwaarden hebben tot doel het vestigen van
een recht op een uitkering terzake van overlijden ten gevolge
van een ongeval ter grootte van een bedrag vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.
3. Op deze aanvullende verzekering zijn de navolgende voorwaarden van toepassing in aanvulling op hetgeen ten aanzien van de
hoofdverzekering is bepaald. Bij strijd tussen het bepaalde in de
algemene voorwaarden van de hoofdverzekering en deze aanvullende verzekering heeft het bepaalde in deze aanvullende
voorwaarden voorrang.
Artikel 2 Omvang rechten.
De begunstigde heeft recht op een uitkering bij overlijden tengevolge van een ongeval als in de artikelen 3, 4 en 5 omschreven ter
grootte van de uitkering van de hoofdverzekering mits het overlijden plaatsvindt
a. zowel vóór de dag waarop de laatste premiebetaling voor de
hoofdverzekering dient te hebben plaatsgevonden; als tevens
b. vóór de dag waarop de verzekerde 70 jaar zou zijn geworden.
Artikel 3 Begrip ongeval.
Onder ongeval in de zin van de verzekering wordt verstaan een van
buiten komende, plotselinge, van de wil van de verzekerde onafhankelijke, gewelddadige inwerking op het lichaam van de verzekerde, die rechtstreeks dusdanig medisch vast te stellen letsel veroorzaakt, dat het overlijden binnen een jaar na deze inwerking het
gevolg is.
Artikel 4 Tevens ongeval.
Mede als overlijden ten gevolge van een ongeval in de zin van deze
verzekering wordt beschouwd het overlijden binnen een jaar tengevolge van:
a. wondinfectie, bloedvergiftiging, bevriezing of verstikking, alles
als nevengevolg van een geweldsinwerking als in artikel 3 bedoeld.
b. complicaties of verergeringen ten gevolge van eerste hulp, of
medische behandeling van door een geweldsinwerking als in artikel 3 bedoelde veroorzaakte letsels;
c. de acute inwerking van of vergiftiging door het onvrijwillig binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen.
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Artikel 6 Voorwaarden voor uitkering.
Indien blijkens de polis een extra uitkering bij overlijden tengevolge van een ongeval is meeverzekerd, dan geldt ten aanzien van deze
extra uitkering:
a. dat het overlijden binnen 72 uur na het overlijden bij Monuta
moet worden aangemeld, bij gebreke waarvan Monuta niet gehouden zal zijn tot deze uitkering.
b. dat deze uitkering eerst geschiedt, nadat het recht daarop ten genoegen van Monuta is aangetoond.
c. dat Monuta bevoegd is, indien zij zulks noodzakelijk acht, op haar
kosten sectie op de overledene te doen verrichten. Wordt sectie
geweigerd, dan is Monuta niet tot deze uitkering gehouden.
Artikel 7 Verval verzekering.
De onderhavige verzekering vervalt van rechtswege zodra de
hoofdverzekering om welke reden ook vervalt, danwel de premie
voor de (hoofd)verzekering niet of niet tijdig is betaald.
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