Persbericht

De ene verzekerde vinger is de andere niet
Grote verschillen in vergoedingen bij vuurwerkongevallen
Alle overheidscampagnes ten spijt zijn er elk jaar rond de jaarwisseling toch weer slachtoffers van vuurwerk.
Letsel aan ogen en vingers komen hierbij het vaakst voor. Dat kan leiden tot gedeeltelijke invaliditeit, waarvoor
gezinsongevallenverzekeringen doorgaans dekking bieden. Bij een gedekt ongeval verschilt de maximale
uitkering per verzekeraar aanzienlijk. Het maximaal verzekerde bedrag bij volledige blijvende invaliditeit loopt
sterk uiteen van EUR 10.000 tot EUR 500.000. Als een verzekerde niet geheel maar deels invalide raakt, wordt
er afhankelijk van het getroffen lichaamsdeel en de ernst van de schade slechts een percentage van dat
maximum uitgekeerd. Ook die vergoedingspercentages verschillen fors van verzekeraar tot verzekeraar.
MoneyView voerde een marktverkenning uit, waarbij 25 gezinsongevallenverzekeringen met elkaar zijn
vergeleken. Het onderzoek toont opmerkelijke verschillen aan in de maximale vergoedingspercentages als het
gaat om typisch vuurwerkletsel zoals oogletsel en letsel aan vingers.
Raakt iemand bijvoorbeeld blind aan één oog, dan wordt door de meerderheid van de onderzochte producten
maximaal 30% van het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit vergoed. Slechts twee
gezinsongevallenverzekeringen vergoeden maximaal 50%. Maximaal, want iemand die met dat ene oog de helft
van het gezichtsvermogen kwijtraakt, krijgt ook de helft van het in de voorwaarden opgenomen percentage.
Ook bij het verlies van vingers door vuurwerk zijn er grote verschillen. Bij een pink wordt er tussen 5% en 12%
van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Als het gaat om een duim is er meer overeenstemming; alle verzekeraars
vergoeden voor het volledige (functie)verlies van een duim 25% van het verzekerd bedrag. Vrijwel alle
aanbieders hebben ook een maximale vergoeding als de verzekerde volledig (functie)verlies heeft van alle
vingers. De vergoedingspercentages voor verlies van alle vingers lopen uiteen van 55% tot 70% van het
maximum. Opvallend genoeg is dat in alle onderzochte polissen lager dan de som van de uitkeringspercentages
van elke vinger op zich. Als het er om gaat om een maximale uitkering van de ongevallenverzekering te krijgen
is het dus lucratiever om elk jaar met oud en nieuw één vinger kwijt te raken, dan in één jaar alle vingers. Maar
beter nog is dat iedereen gewoon voorzichtig doet met vuurwerk.
Zie voor de volledige marktverkenning “Ongevallen met vuurwerk” de pdf-bijlage bij dit persbericht.
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