Ongevallenverzekering Collectief
Verzekeringsbewijs

Verzekeringnemer

Polisnummer
Begindatum
Eerste premieve,valdatum
Einddatum contract

Uw adviseur

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Postbus 2654
3430 GB NIEUWEGEIN

blad I van 5

00147054096
01-01-2017

01-01-2018
01-01-2020
(met automatische verlenging van telkens 36 maanden)
Rabobank Utrecht en omstreken
(030) 287 87 87
Tot 01 -01-2018 bedraagt dote verrekenen premle€ 0,00

Reden afgifte
Omschrijving activiteit
Polisverjaardag
Verzekerde(n)
Dekking

Verzekerde uitkeringen

Begunstiging

Wijziging van de verzekering
Koninklijke Nederlandse Hockeybond
01-01-2018
248471 leden

Leden van do vereniging hebbon dekking voor verenigingsactiviteiten
en voor de reis naar en van deze activiteiten
B overIden van één van de verzekerden
Bij blijvende invaliditeit van één van do verzekerden

€
€

12500,00
50.000,00

Voor eden keren wij uit aan aan de verzekerde of, bij overlijden, aan
de wettelijke erfgena(a)m(e)

Tilburg, 18-01-2017

Amé van den Boom
directeur

Op deze verzekering zijn de voorwaarden volgens model 42304 van toopassing.

Verzekeringnemer

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Polisnummer
Begindatum

Indexering
Verzekeraar

B(jzondere vootwaarden

blad 2 van 5

00147054096
01-01-2017

Geen
Achmea Schadeverzekeringen N.y. is de verzekeraar voor deze
verzekering. Interpolis is een handelsnaam van deze verzekeraar en
onder deze handelsnaam ondertekent deze verzekeraar deze polls.
De verzekeraar is gevestigd in Apeldoorn en staat bij de KvK
ingeschreven onder nummer 08053410. De verzekeraar is
geregistreerd bij de toezichthouder AFM.
Er geldt eon maximale uitkering per gebeurtenis van €
1.250.000,—.
U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een
opzegtermijn van 1 maand.
Kosten van geneeskundige behandeling tot maximaal € 2.500,00
per verzekerde per gebeurtenis zijn op de door de KNHB
gesloten Collectieve Ongevallenverzekering ook verzekerd als:
zij het gevoig zijn van eon verzekerde gebeurtenis die
plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering en
de eigen zorgverzekeraar (basis en/of aanvullende verzekering)
de kosten niet vergoedt en
do verzekerde aan alle voorschriften (spelregels, richtlijnen etc.)
van de KNHB heeft voldaan. Denk hierb aan het dragen van
scheenbeschermers, eon keepersoutfit en eon
gebitsbeschermer.
Het betaalde verplicht eigen risico bij de zorgverzekeraar
vergoeden wij niet. Hot betaalde vrijwilllg eigen risico bij do
zorgverzekeraar vergoeden wij wel.
-

-

-

-

Als aanvulling op do door do KNHB gesloten Collectieve

Op deze verzekering zijn de voorwaarden volgens model 42304 van toepassing.

Tilburg, 18-01-2017

Arné van den Boom
directeur

Verzekeringnemer

Polisnummer
Begindatum

Konlnklijke Nederlandse Hockey Bond

blad 3 van 5

00147054096
01-01-2017

Ongevallenverzekering, geldt vanuit dit contract voor de Iooptd
van de Collectieve Ongevallenverzekering de volgende dekking:
Ook de kosten van schade aan bril, contactlenzen of
gebitbeschermer, als gevolg van de genoemde ongevallen in de
Collectieve Ongevallenverzekering, zijn verzekerd tot een bedrag
van ten hoogste € 125,00 per verzekerde per gebeurtenis.
Op deze verzekering zijn verzekerd:
Bestuursleden van de KNHB
Medewerkers van de KNHB
(Aspirant)leden en (aspirant)vrwilligers van de verenigingen
die bij de KNHB zijn aangesloten.
Andere personen die (onbetaalde) werkzaamheden verrichten
voor de KNHB.

-

-

-

-

Ook verzekerd zijn de leden van navolgende buitengewone
verenigingen en clubs:
-De Batavieren
-Zwarte Tulpen
-LiberOOs
-De Zestigplussers
-De Boekaniers
-De Watergeuzen
-De Adelborsten
-Mariteam
-Bedrijfshockeyteams, die deelnemen aan hockey-evenementen
waarvoor de KNHB aansprakeIkheid aanvaart.
Deze verzekering biedt een wereldwijde dekking tijdens:
trainingen, wedstrijden, toernooien, vergaderingen en andere
activiteiten, die door de vereniging of bond worden

Op deze verzekering zijn de voorwaarden volgens model 42304 van toepassing.

Tilburg, 18-01-2017

Arne van den Boom
directeur

Verzekeringnemer

Polisnummer
Begindatum

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

blad 4 van 5

00147054096
01-01-2017

georganiseerd. Bovendien is er dekking tijdens het rechtstreeks
gaan, naar en komen van de plaats waar de gedekte activiteiten
plaatsvinden.
In afwij king op het eerder vermelde geldt:
Bij overlijden van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar
€ 12.500,00
Bij overlijden van één van de verzekerden tot en met l2jaar €
5.000
Bij overlUden van één van de verzekerden 70 jaar en ouder: €
2.500
Bij blijvende invaliditeit van éên van de verzekerden tot 70 jaar:
€ 50.000,00.
Bij blvende invaliditeit van één van de verzekerden van 70 jaar
en ouder: € 5.000,00.
In afwijking op het eerder vermelde geldt:
Kosten van tandheelkundige behandeling per element (tot een
bedrag van): € 2.500,00
Voor tandheelkundige kosten geldt een maximale uitkering per
gebeurtenis van: € 7.500,00.
Recht op vergoeding van de kosten van tandheelkundige huip
bestaat alleen:
als de kosten binnen twee jaar na het ongeval worden gemaakt
of als door een tandarts binnen twee jaar na het ongeval een
behandelplan is vastgesteld.
Voor zover deze niet krachtens enige wettelijke of andere
(vrijwillige) verzekering worden vergoed.
-

-

In tegenstelling tot het eerder vermelde geldt een maximale
uitkering per gebeurtenins van € 4.500.000,00.

Op deze verzekering zijn de voorwaarden volgens model 42304 van toepassing.

Tilburg, 18-01-2017

Âme van den Boom
directeur

