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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Zij gelden in aanvulling 
op resp. in afwijking van de ALGEMENE VOORWAARDEN WKGD24 KASGELDVERZEKERING VOOR DETAILLISTEN 
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 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
 Artikel 3 Omschrijving van de schadebehandeling 
 



Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 
1.01 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.01.1 Verzekerde: 

- verzekeringnemer, indien deze een natuurlijke persoon is; 
- de meewerkende gezinsleden van verzekeringnemer; 
- de personeelsleden van verzekeringnemer. 

1.01.2 Begunstigde:  
 de natuurlijke persoon (personen) die gerechtigd is (zijn) de uit hoofde van deze verzekering te verstrekken uitkering 

te ontvangen. Indien sprake is van een uitkering aan de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de erfgenamen, worden 
hieronder verstaan: 
- de echtgeno(o)te resp. geregistreerde partner ten tijde van het ongeval; 
- de wettige, gewettigde en geadopteerde kinderen, alsmede de wettige, gewettigde en geadopteerde afstammelingen 

van vooroverleden kinderen bij plaatsvervulling; 
de onderlinge verdeling geschiedt volgens de wettelijke bepalingen; 

- degene die krachtens erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, daaronder begrepen hun 
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; 
de onderlinge verdeling geschiedt volgens de wettelijke bepalingen. 

Indien bij overlijden van verzekerde blijkt dat geen begunstigde bestaat, vervalt het recht op uitkering. In geen geval 
zal -bij gebreke van erfgenamen van verzekerde in de zin van artikel 4:879 BW- de uitkering krachtens deze 
verzekering vervallen aan de Staat of zal deze uitkering in zodanig geval beschikbaar worden gesteld ter voldoening 
van de schulden van verzekerde. 

1.01.3 Ongeval: 
 een tijdens de geldigheidsduur van de verzekering plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke 

gewelddadige inwerking op het lichaam van verzekerde, welke rechtstreeks en uitsluitend oorzaak is van objectief 
medisch vast te stellen lichamelijk letsel, dat rechtstreeks de dood of de blijvende invaliditeit tot gevolg heeft en dat 
direct verband houdt met afpersing of diefstal van verzekerde waarden, gepaard gaande met geweld of bedreiging van 
geweld tegen personen (waaronder te verstaan misbruik van macht of toepassing van het recht van de sterkste): 
- in het bedrijfspand; 
- in het woonhuis van verzekeringnemer of de filiaalhouder of de door hen aangewezen vervanger; 
- tijdens het transport van de verzekerde waarden. 

1.01.4 Letsel: 
 direct door een ongeval veroorzaakte anatomische beschadiging.  
1.01.5 Blijvende invaliditeit:  
 objectiveerbaar blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig direct door lichamelijk letsel getroffen deel of  
 orgaan (of gedeelte daarvan) van het lichaam van verzekerde. 
1.01.6 Schade: 
 lichamelijk letsel van verzekerde, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van 

een ongeval. 
 
 
Artikel 2  Omschrijving van de dekking 
 
2.01 Omvang van de dekking 
2.01.1 Rubriek A: in geval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een door deze 

verzekering gedekt ongeval wordt € 5.000 uitgekeerd. 
Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de voor 
overlijden verschuldigde uitkering. Terugvordering van een reeds verrichte uitkering zal niet plaatsvinden. 

2.01.2 Rubriek B: in geval blijvende invaliditeit van verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een door deze 
verzekering gedekt ongeval wordt de uitkering vastgesteld op een percentage van € 50.000, zonder rekening te houden 
met het beroep van verzekerde. 

 De hoogte van de uitkering zal (mede) worden bepaald aan de hand van de in 3.04.2 opgenomen Gliedertaxe. 
2.01.3 Voor alle bij één en hetzelfde ongeval betrokken verzekerden tezamen wordt nimmer meer uitgekeerd dan € 500.000 . 
 Indien het totaal van de (te verwachten) uitkeringen dit maximum te boven gaat, wordt voor elke verzekerde de 

uitkering naar evenredigheid verminderd. 
 
2.02 Uitbreiding van het begrip ongeval 
2.02.1 Onder ongeval worden -met inachtneming van de in 1.01.3 gegeven omschrijving- mede aangemerkt: 

a. verstuiking, ontwrichting of scheuring van spier- of bandweefsel, waardoor inwendig letsel wordt toegebracht, 
waarvan aard en plaats medisch kunnen worden vastgesteld; 

b. complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van de door het, door deze verzekering 
gedekte, ongeval noodzakelijk geworden eerste hulpverlening of geneeskundige behandeling; 

c. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door deze verzekering gedekt 
ongeval ontstaan letsel; 



d. een onjuiste medische behandeling, mits rechtstreeks verband houdende met een eerder aan verzekerde 
overkomen, door deze verzekering gedekt, ongeval; 

e. whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
van Neurologie.   

 
 
Artikel 3  Omschrijving van de schadebehandeling 
 
3.01 Schademelding 
3.01.1 Zodra verzekerde resp. de begunstigde kennis draagt van een ongeval dat voor verzekeraars tot een verplichting tot 

schadevergoeding kan leiden is hij verplicht: 
- deze zo spoedig mogelijk aan WUTHRICH te melden door middel van een door hem zelf ingevuld en 

ondertekend schademeldingsformulier, dat kan worden opgevraagd bij WUTHRICH of gedownload via 
www.wuthrich.nl; 

- aan WUTHRICH alle gegevens te verstrekken; 
- alles in het werk te stellen om de schade te beperken; 
- zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen schaden. 

3.01.2 De melding als in 3.01.1 omschreven dient in geval van overlijden van verzekerde in ieder geval 48 uur vóór de  
 begrafenis of crematie te geschieden en in geval van blijvende invaliditeit in ieder geval binnen 3 maanden na het  
 plaatsvinden van het ongeval. 
3.01.3 Indien de melding later geschiedt dan in 3.01.2 omschreven, bestaat alleen recht op uitkering indien de belangen van  
 verzekeraars niet zijn geschaad en kan worden aangetoond dat het overlijden, de invaliditeit of de tandheelkundige  
 behandeling het uitsluitende gevolg is van een door deze verzekering gedekt ongeval. 
3.01.4 Ieder recht op uitkering vervalt indien de melding later geschiedt dan 1 jaar na het plaatsvinden van het ongeval, 
 ongeacht of daardoor de belangen van verzekeraars zijn geschaad of niet. 
 
3.02 Verplichtingen verzekerde resp. de begunstigde 
3.02.1 Verzekerde is bovendien verplicht: 

- zich direct onder medische behandeling te stellen en daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs geboden is, 
alsmede zich herstelbevorderend te gedragen door ten minste de voorschriften van de behandelend arts(en) op te 
volgen; 

- zich desgevraagd op kosten van verzekeraars te laten onderzoeken door een door of vanwege verzekeraars aan te 
wijzen arts dan wel zich voor onderzoek te laten opnemen in een door verzekeraars aan te wijzen ziekenhuis of 
andere medische inrichting; 

- alle door of vanwege verzekeraars nodig geoordeelde gegevens te (doen) verstrekken aan verzekeraars of de door 
verzekeraars aangewezen (medische) deskundigen; 

- verzekeraars zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van geheel of gedeeltelijk herstel; 
- tijdig verzekeraars in kennis te stellen van vertrek naar het buitenland. 

3.02.2 De begunstigde van een door het ongeval overleden verzekerde is bovendien verplicht zijn toestemming te geven aan  
 of medewerking te verlenen tot alle maatregelen die door of vanwege verzekeraars nodig worden geoordeeld ter  
 vaststelling van het ontstaan van het ongeval en/of van de doodsoorzaak, daaronder begrepen in- en uitwendige  
 schouwing (sectie) van het stoffelijk overschot vóór de begrafenis of crematie. 
3.02.3 Ieder recht op uitkering vervalt indien verzekerde resp. de begunstigde enige verplichting krachtens deze verzekering  
 niet is nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraars zijn geschaad, alsmede indien feiten of 
 omstandigheden, die voor de vaststelling van de mate van invaliditeit dan wel de hoogte van de uitkering van belang 
 kunnen zijn, zijn verzwegen dan wel onjuist of onvolledig zijn weergegeven. 
 
3.03 Uitkering rubriek A 
3.03.1 De uitkering ter zake van rubriek A is door de begunstigde eerst opeisbaar na 14 dagen te rekenen vanaf de dag 

waarop verzekeraars de beschikking hebben gekregen over de (eind)rapportage van de medisch adviseur, alsmede 
over alle medische en andere gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een juiste beoordeling van het recht 
op uitkering, waaronder begrepen een eventueel op te stellen akte van erfrecht. 

 
3.04 Omvang uitkeringspercentage rubriek B 
3.04.1 De graad van blijvende invaliditeit zal in Nederland en wel op basis van Nederlandse maatstaven en begrippen 

worden vastgesteld. 
 De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven, zoals vastgelegd in de 

laatste uitgave van de “Guides to the Evaluation of Permanent Impairment” van de American Medical Association 
(AMA), aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. 

3.04.2 Aan de hand van het door medisch onderzoek bepaalde percentage (functie)verlies wordt een uitkeringspercentage 
van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag vastgesteld volgens onderstaande Gliedertaxe: 

 a. algehele verlamming 100%  
 b. ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of ongeneeslijke algehele verstoring van de geest 100% 
 c. verlies van het gehele gezichtsvermogen van beide ogen 100% 
 d. verlies van het gehele gezichtsvermogen van één oog 30% 

http://www.wuthrich.nl/wuthrich_files/downloads/schadeformulieren/SAF COV KNLTB.pdf


   indien echter krachtens deze verzekering reeds een uitkering voor verlies van het gehele 
      gezichtsvermogen van het andere oog is verricht 70% 
 e. verlies van het gehele gehoorvermogen van beide oren 50% 
 f. verlies van het gehele gehoorvermogen van één oor 20% 
   indien echter krachtens deze verzekering reeds een uitkering voor verlies van het gehele 
   gehoorvermogen van het andere oor is verricht 30% 
 g. verlies van het gehele spraakvermogen 35% 
 en voorts algeheel verlies of verlies van het gebruiksvermogen van: 
 h. een long 25% 
 i.  een nier 20% 
 j.  de milt 10% 
 k. de neus 10% 
 l.  reuk, smaak of beide 5% 
 m. een arm tot in het schoudergewricht 75% 
 n. een arm tot in of boven het ellebooggewricht 70% 
 o. een hand of een arm beneden het ellebooggewricht 65% 
 p. een duim 25% 
 q. een wijsvinger 15% 
 r. een andere vinger 10% 
 s. alle vingers van een hand tezamen 65% 
 t.  een been tot in het heupgewricht 75% 
 u. een been tot in of boven het kniegewricht 60% 
 v. een voet of een been beneden het kniegewricht 50% 
 w. een grote teen 10% 
 x. een andere teen 5% 
 y. een  natuurlijk gebitselement 1%  

3.04.3 In gevallen anders dan in 3.04.2 omschreven wordt het uitkeringspercentage vastgesteld naar de mate van blijvende  
 invaliditeit die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. 
3.04.4 Bij gedeeltelijk verlies (van het gebruiksvermogen) in de gevallen in 3.04.2 omschreven wordt een evenredig deel  
 uitgekeerd van het percentage dat voor algeheel verlies (van het gebruiksvermogen) is vastgesteld.  
3.04.5 Gedeeltelijk verlies van reuk, smaak of beide of van het spraakvermogen en gedeeltelijke beschadiging van een  
 natuurlijk gebitselement worden niet als invaliditeit beschouwd. 
3.04.6 Bij de vaststelling van het post-whiplashsyndroom (cervicaal acceleratie trauma) volgens de richtlijnen van de 

Nederlandse Vereniging van Neurologie doen verzekeraars een éénmalige uitkering van maximaal 5% van het 
verzekerde bedrag van rubriek B. 

3.04.7 Indien de gevolgen van het ongeval zijn vergroot door ziekte, gebrekkigheid of een afwijkende lichaams- of 
geestesgesteldheid van verzekerde, wordt voor de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen, die het 
ongeval gehad zou hebben, indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn geweest. Deze beperking is niet van 
toepassing, indien de bestaande ziekte, gebrekkigheid of afwijkende lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde 
het gevolg is van een eerder ongeval, waarvoor krachtens deze verzekering reeds een uitkering is verstrekt of nog zal 
worden vertrekt. 

3.04.8 Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor geen uitkering verleend, 
tenzij een zodanige verergering naar medisch oordeel een verschil in mate van blijvende invaliditeit voor en na het 
ongeval behelst. 

3.04.9 Als al vóór een ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de uitkering 
voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd. 

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

 
3.05 Uitkering rubriek B 
3.05.1 De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra de toestand van verzekerde als gevolg van het ongeval, 

naar redelijkerwijs is te voorzien, vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren noch de dood ten gevolge zal 
hebben, doch uiterlijk 2 jaar na de melding aan WUTHRICH.  

3.05.2 Indien 1 jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, 
vergoeden verzekeraars over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 366e dag na het ongeval. Indien het 
ongeval niet binnen 3 maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden aan WUTHRICH is gemeld, wordt de rente 
vergoed vanaf de 366e dag na de melding van het ongeval. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. 

3.05.3 Ter zake van één of meer verschillende achtereenvolgende ongevallen zal per verzekerde in totaal nimmer meer 
worden uitgekeerd dan het voor rubriek B verzekerde bedrag ten tijde van het laatste ongeval. 

 
3.06 Betaling en kwijting 
3.06.1 De betaling der uitkering geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst door WUTHRICH van een door verzekerde resp. 

de begunstigde ondertekend formulier, waarin WUTHRICH en verzekeraars volledige kwijting en décharge wordt 
verleend ter zake van het door deze verzekering gedekte ongeval. 
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