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Collectieve Ongevallenverzekering
Polisnummer

: DL266827

Verzekeringnemer

: Survivalrun Bond Nederland
Oude Maatsestraat 10
6941 SE DIDAM

Ingangsdatum

: 1 januari 2019 te 00.00 uur.

Einddatum

: 1 januari 2020 te 00.00 uur. Zonder tijdige opzegging wordt de verzekering telkens
verlengd met een periode van 12 maanden.

Eerste premievervaldatum

: 1 januari 2020

Door bemiddeling van

: J & H Verzekeringen BV

Algemene voorwaarden

: CO 2012 AMLIN

Bijzondere bepalingen

: VB1, VB3, VB4, VB5, VB6

Algemene clausule(s)

: 1325

Wijzigingsdatum

: 19 maart 2019

Reden van afgifte

: Wijziging dekkingsomschrijving ten aanzien van groep 1 en 2 alsmede wijziging
eindleeftijd ten aanzien van groep 1.
Dit polisblad vervangt alle eventueel eerder afgegeven polisbladen onder hetzelfde
polisnummer.

Groep 1
Dekkingsvorm

: Ongevallen

Verzekerde(n)

: Alle leden en de voor evenementen ingeschakelde vrijwilligers, die voorkomen in
de ledenadministratie van verzekeringnemer, mits zij woonachtig zijn in Europa
(inclusief Zwitserland).

Leeftijdsgrenzen

: De verzekerde is 6 jaar of ouder en heeft de leeftijd van 80 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per
persoon

: In geval van overlijden
In geval van algehele blijvende invaliditeit
Kosten van geneeskundige behandeling tot maximaal**

€
€
€

15.000,00
75.000,00
7.500,00

**Uitsluitend als aanvulling op een primaire zorgverzekering of voorziening

Dekking

: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens evenementen (trainingen,
wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland en
België) georganiseerd door of onder auspiciën van verzekeringnemer, waarbij
wordt bepaald dat de dekking ingaat op het moment dat verzekerde zijn woonhuis
of verblijfplaats verlaat, teneinde zich, via de kortste of snelste weg naar de
plaats te begeven waar de evenementen plaatsvinden en eindigt zodra de
verzekerde, wederom via de kortste of snelste weg, zijn woning of
verblijfplaats heeft bereikt.
Verzekeringnemer dient in geval van schade het bewijs te leveren dat
getroffene op het moment van het ongeval deelnam/zou deelnemen aan de
evenementen georganiseerd door verzekeringnemer.

Begunstiging

bij overlijden
bij blijvende invaliditeit

: De eventuele uitkeringen zullen worden uitbetaald:
aan de verzekeringnemer.
aan de verzekeringnemer.
De overige uitkeringen/vergoedingen worden uitbetaald aan de verzekerde zelf, rekening
houdend met hetgeen in de Algemene Voorwaarden is vermeld.

Eigen risico

: Bij zowel geneeskundige als tandheelkundige kosten blijft de eerste € 100,00 per
gebeurtenis voor rekening van de verzekerde.

Bijzondere bepalingen

: VB2

Clausule(s)

: 1324H

Verzekeraar

: MS Amlin Insurance SE

Groep 2
Dekkingsvorm

: Ongevallen

Verzekerde(n)

: Alle personen, met uitzondering van de in groep 1 vermelde personen, die
deelnemen aan een door verzekeringnemer, dan wel onder auspiciën van
verzekeringnemer, georganiseerde evenementen in Nederland of België.

Leeftijdsgrenzen

: De verzekerde is 6 jaar of ouder en heeft de leeftijd van 75 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per
persoon
Dekking

: In geval van overlijden
In geval van algehele blijvende invaliditeit

€
€

15.000,00
75.000,00

: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens evenementen (trainingen,
wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland en
België) georganiseerd door of onder auspiciën van verzekeringnemer, waarbij
wordt bepaald dat de dekking ingaat op het moment dat verzekerde zijn woonhuis
of verblijfplaats verlaat, teneinde zich, via de kortste of snelste weg naar de
plaats te begeven waar de evenementen plaatsvinden en eindigt zodra de
verzekerde, wederom via de kortste of snelste weg, zijn woning of
verblijfplaats heeft bereikt.
Verzekeringnemer dient in geval van schade het bewijs te leveren dat getroffene
op het moment van het ongeval deelnam/zou deelnemen aan de evenementen
georganiseerd door verzekeringnemer.

Begunstiging

bij overlijden
bij blijvende invaliditeit

: De eventuele uitkeringen zullen worden uitbetaald:
aan de verzekeringnemer.
aan de verzekeringnemer.

Verzekeraar

: MS Amlin Insurance SE

Maximale uitkering

: Per gebeurtenis:
Het maximaal uit te keren bedrag voor alle verzekeraars samen is beperkt tot
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract verzekerde
personen. Als het totaal van de, per persoon, verzekerde bedragen het maximum bedrag
van € 2.500.000,00 overschrijdt, zullen in dat geval de verzekerde bedragen per persoon
naar verhouding worden verminderd.

Diemen, 12 april 2019
W.A. Hienfeld B.V., als gevolmachtigde namens de genoemde verzekeraar(s).
(W.A. Hienfeld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de wijze waarop, raadpleeg ons privacy statement op www.hienfeld.nl)

Bijzondere bepalingen
VB1 Prioriteitenbepaling
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de hiervoor van toepassing
verklaarde voorwaarden, gelden de volgende voorrangsregels:
- verzekeringsvoorwaarden gaan voor algemene voorwaarden;
- clausules gaan voor algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden;
- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor alle andere voorwaarden en clausules.
VB2 Geneeskundige behandeling
Als uit de polis blijkt dat geneeskundige kosten zijn meeverzekerd, geldt het volgende:
Vergoeding van geneeskundige kosten vindt plaats mits inzending van de originele nota's
geschiedt binnen het jaar nadat de kosten zijn gemaakt. Onder deze kosten wordt uitsluitend
verstaan:
- honoraria van artsen;
Alsmede de kosten gemaakt voor:
- verbandmiddelen;
- door een arts voorgeschreven medicijnen;
- behandeling en verpleging in een ziekenhuis;
- kosten voor vervoer door een ambulance;
- aanschaffing van door het ongeval noodzakelijk geworden prothesen, een invalidewagen of een
blindegeleidehond.
Ten aanzien van geneeskundige kosten geldt dat de dekking slechts van kracht is indien de
schade niet gedekt is onder een elders lopende verzekering of daaronder gedekt zou zijn als
onderhavige verzekering niet had bestaan. In het geval dat er sprake is van een elders lopende
verzekering dan geldt het verzekerde bedrag van onderhavige dekking slechts als excedent boven
het elders verzekerde bedrag.
Als in een elders lopende verzekering een clausule "samenloop" is opgenomen die eenzelfde
strekking heeft als het hiervoor bepaalde dan geldt onderhavige dekking toch uitsluitend als
secundaire dekking; de elders lopende verzekering zal dan ook te alien tijden voorgaan en
onderhavige dekking zal alleen als excedent gelden.
Beperkingen:
- als voorwaarde voor een vergoeding op basis van de Rubriek Geneeskundige kosten geldt dat de
verzekerde dekking heeft onder een, in Europa afgesloten zorg- c.q. ziektekostenverzekering/voorziening, al dan niet van overheidswege, welke ook dekking biedt in de landen waar
verzekerde verblijft;
- een eigen risico voor de onder 1. bedoelde zorg- c.q. ziektekostenverzekering/- voorziening
komt niet voor vergoeding in aanmerking.
VB3 Naverrekening
De voorschotpremie van deze verzekering is gebaseerd op het aantal bestuurders en
vrijwilligers. Totaal aantal leden op jaarbasis en het aantal niet-leden die deelnemen/deel
hebben genomen aan activiteiten georganiseerd door verzekeringsnemer. Jaarlijks dient
verzekerde een opgave te verstrekken van deze aantallen over het voorafgaande jaar. Aan de hand
van deze opgave vindt naverrekening over het verstreken jaar plaats en wordt de nieuwe
voorschotpremie (indien nodig) aangepast. Indien bij de naverrekening de werkelijk te betalen
premie lager uitkomt dan de betaalde voorschotpremie wordt restitutie verleend, echter het
minimale premiebehoud blijft 90% van de betaalde voorschotpremie.

Het bepaalde inzake naverrekening geldt als volgt:
De makelaar zal uiterlijk 1 april van enig jaar de verzekerde(n) verzoeken om gegevens ter
vaststelling van de definitieve premie over het achterliggende verzekeringsjaar. De verzekerde
(n) zullen deze gegevens in ieder geval vóór 1 juni daaraanvolgend dienen te verstrekken.
Verzekerde heeft de plicht op verzoek van verzekeraars de voor de naverrekening van de premie
opgegeven "omzet" (zie polisblad voor omschrijving wat hieronder wordt verstaan) te bewijzen door
middel van een verklaring van een wettelijk bevoegd accountant. Verzekerde(n) dient/dienen deze
verklaring in te zenden binnen twee maanden na het desbetreffende verzoek van verzekeraars.
Indien verzekerde(n) na een herinnering in gebreke blijft/blijven, dan verkrijgen verzekeraars
daardoor een vordering op de verzekerde(n) gelijk aan 30% boven de verschuldigde definitieve
premie van enig voorafgaand jaar.
VB4 Veiligheid
In geval van een ongeval dient de verzekeringnemer aan te tonen, dat bij het uitvoeren van
werkzaamheden van verzekerde ten tijde van het ongeval werd gewerkt volgens de richtlijnen van
de Survivalrun Bond Nederland.
VB5 Aanvullende uitsluitingen
- Artikel 4.3 tot 4.4 in de voorwaarden CO 2012 is niet van toepassing.
- Clausule Excellent dekking in de voorwaarden CO 2012 is niet van toepassing.
VB6 Uitkeringstabel
Bij blijvend volledig (functie)verlies van de hierna genoemde lichaamsdelen of organen geldt
het daarachter vermelde uitkeringspercentage.
- visueel systeem 100%
- spraakvermogen 35%
- gehoor van 1 oor 30%
- gehoor van 1 oor als op basis van deze verzekering al uitkering is verleend wegens het
- verlies van het gehoor van het andere oor 70%
- gehoor van beide oren 100%
- oorschelp 5%
- neus 10%
- de reuk, de smaak of beide 10% (gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of van beide wordt
niet als invaliditeit beschouwd)
- duim 30%
- wijsvinger 20%
- elke andere vinger 15%
- arm tot in het schoudergewricht 95%
- grote teen 10%
- elke andere teen 5%
- been tot in het kniegewricht 55%
- been tot in het heupgewricht 70%
- milt 5%
- nier 20%
- long 25%
- alvleesklier 70%
- gebit 2,5% echter tot maximaal € 12.000,00 (verlies of beschadiging(en) van minder dan 50%
van het gebit geeft geen recht op uitkering).
Met 'gebit' wordt hier bedoeld: 28 tot 32 elementen van het natuurlijk gebit en niet
uitneembare gebitsprothesen.

Bij de volgende diagnoses kan ook blijvende invaliditeit worden aangenomen. Het
uitkeringspercentage ligt tussen de achter de betreffende diagnose vermelde percentages en
wordt door de (geneeskundig) deskundige(n) vastgesteld.
- postcommotioneel syndroom 0-8%
Met 'postcommotioneel syndroom' wordt hier bedoeld: langdurige klachten na een hersenschudding.
- whiplashletsel zonder objectief aantoonbare neurologische-/neuropsychologische
uitvalsverschijnselen en/of objectief aantoonbare vestibulaire afwijkingen 0-8% whiplashletsel
met neuropsychologische en/of vestibulaire afwijkingen 8-15%
Met'whiplash' wordt hier bedoeld: een verrekking van de nekspier door een flexieextensiebeweging van het hoofd. Bij een whiplash wordt het hoofd met kracht eerst naar achter
en dan weer naar voren geslingerd, bijvoorbeeld door een aanrijding van achteren. Met
'vestibulaire afwijkingen' worden hier evenwichtsstoornissen bedoeld.
Clausules
1324H Verzekerden woonachtig in het buitenland
1.

2.

Als uit de polis blijkt dat de verzekering ook van toepassing is op verzekerden die in het buitenland wonen,
dan geldt als uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voorkomen in de (salaris)administratie van verzekeringnemer in
Nederland.
Voor de verzekerden die in het buitenland wonen hebben assuradeuren het recht een eventuele blijvende
invaliditeit in Nederland te laten vaststellen. Uitkeringen in het kader van deze clausule worden gedaan aan
verzekeringnemer in Nederland. Verzekeringnemer is bij (eventuele) doorbetaling van de uitkering zelf
verantwoordelijk voor de (eventuele) afdracht van (loon)belasting.

1325 Modelclausule uitsluiting in verband met sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraars / assuradeuren zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het
verzekeraars / assuradeuren verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling
uit te keren.

