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Beknopt dekkingsoverzicht collectieve
ongevallenverzekering ten behoeve van leden
van de amateursectie van de KNVB
Wie zijn verzekerd?
-
-

geregistreerde leden van de amateursectie van de KNVB, zoals senioren en pupillen,
scheids-‐ en grensrechters, consuls, bestuurs-‐ en commissieleden, vrijwilligers enzovoort;
niet-‐leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan door de KNVB
georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs-‐ en zomeravondwedstrijden.

Wanneer geldig?
-

-

-

tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar
ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals
bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis-‐ en uitwedstrijden
enzovoort;
tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg
en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden
en het vliegrisico is gedekt;
scheids-‐ en grensrechters zijn behalve tijdens het leiden van wedstrijden ook verzekerd
tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en / of aangesloten
scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Dekkingsgebied?
-

de gehele wereld

Wat is verzekerd?
bij overlijden door ongeval
bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor
verzekerden tot 19 jaar*
- UXEULHN%½
bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor
verzekerden vanaf 19 jr*
- rubriek D1
½JHQHHVNXQGLJHNRVWHQ VHFXQGDLUHYHU]HNHULQJ
dus eerst claimen bij eigen verzekering. Niet gedekt is
het eigen risico van de particulier verzekerden)﴿**
- UXEULHN'½
tandheelkundige kosten (﴾secundaire dekking, dus eerst
claimen bij ziekenfonds o.d.)﴿
½ELMRYHUOLMGHQGRRUKDUWDDQYDO
-
-

UXEULHN$½
UXEULHN%½
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½ELMVFKDGHDDQEULOFRQWDFWOHnzen van (﴾assistent-‐)﴿ scheidsrechter, ontstaan tijdens
de wedstrijd of in direct verband daarmee

Hoe te handelen in
tandheelkundige kosten?
-
-
-

geval

van

ziektekosten

of

YHU]DPHODOOHQRWD·VGLHEHKRUHQELMGLWRQJHYDO PDDNKLHUYDQHHQNRSLH
stuur ze in naar uw zorgverzekeraar of ziekenfonds
indien u geen (﴾volledige)﴿ vergoeding krijgt gelieve u de navolgende bescheiden aan
0HGLVFKH9DULD6FKDGHRYY.19%LQWHVWXUHQ
x
GHQRWD·VRINRSLHsQGDDUYDQ
x
plus de beslissing van uw zorgverzekeraar of ziekenfonds;
x
plus het volledig ingevulde schadeformulier.
(﴾ Let op: onvolledig ingevuld betekent terugsturen)﴿

Uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en neutrale grensrechters geldt in geval
van
molestatie voor deze rubriek een uitgebreidere dekking.
U bent bij ons niet verzekerd:
1.
Voor kosten welke vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar of uw
ziekenfonds;
2.
Voor schade aan brillen, aan bestaande prothesen (﴾anders dan de niet
uitneembare gebitsprothesen)﴿, kleding en inkomstenderving, huur/koop van
krukken, reiskosten en dergelijke.

Begrip ongeval

Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende
gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde welke
geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt waarvan de dood, blijvende
invaliditeit of de genees-‐ en/of tandheelkundige kosten het gevolg zijn.

Ongevalmelding

Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat
verkrijgbaar is bij het secretariaat of de hiertoe aangestelde contactpersoon van de
vereniging. Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij
brief aan:
W.A. Heinfield B.V.
t.a.v. Medische Varia Schade
Postbus 75133
1070 AC AMSTERDAM
RYY.19%46/800.
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Dodelijke ongevallen

Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur
rechtstreeks gemeld te worden bij de experts Cunningham Polak Schoute, telefoon 020 -‐
6264535 die hiertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn

Polisvoorwaarden -

Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden. De volledige en
bindende
polisvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van de KNVB te Zeist en de districten.

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID
Bij deze in het kort enige uitleg over de KNVB-‐
Verzekering.
Bij een ongeval tijdens het spelen van wedstrijden in KNVB-‐
verband is het mogelijk gebruik te maken van de door
R.K.V.V. Haelen bij de KNVB afgesloten verzekering.
Uitsluitend kosten, welke gemaakt worden voor medische behandelingen c.q. onderzoeken
in aansluiting op het opgelopen letsel, welke niet vergoed worden door de eigen
ziektekostenverzekering, dan wel het ziekenfonds kunnen gedeclareerd worden bij de
KNVBverzekering.
Eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Hiervoor dient na afloop van alle medische behandelingen een opgave gedaan te worden bij
de verenigingssecretaris. Vervolgens dient een onkostenformulier ingevuld te worden en
VDPHQ PHW NRSLHsQ YDQ GH QLHW YHUJRHGH QRWD·V dient dit formulier ingezonden te
worden.
'XV VDPHQJHYDW HHUVW DOOH QRWD·V LQGLHQHQ ELM HLJHQ ]LHNWHNRVWHQYHU]HNHULQJ
]LHNHQIRQGV HQ YDQ QLHW YHUJRHGH QRWD·V GLHQW HHQ GHFODUDWLHIRUPXOLHU LQJHYXOG WH
worden.
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan derden. De
verzekerden zijn de KNVB, de afdelingen, de bestuurlijke organen van de KNVB, de
aangesloten clubs en de geregistreerde leden.
De verzekering geldt tijdens clubactiviteiten, deelname aan schoolvoetbal of bedrijfs-‐ en
zomeravondvoetbal, trainingen, het vertegenwoordigend voetbal van de KNVB en de
Jeugdsportkampen.
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Zoals gebruikelijk zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering enkele zaken uitgesloten, zoals
opzettelijk aangebrachte schade, motorrijtuigen, diefstal, vermissing etc.
Voor meer gedetailleerde informatie over verzekeringen en het invullen
van betreffende schadeformulieren kunt u contact opnemen met:
W.A. Heinfield BV
POSTBUS 75133, 1070 AC AMSTERDAM
TELEFOON: 020 ² 5469429
Medische Varia Schade, o.v.v. KNVB -‐ 100146/800.
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Verzekering Collectieve
aansprakelijkheidsverzekering
Ten behoeve van de KNVB en de aangesloten leden.
Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 24-‐08-‐2013

Aansprakelijkheid
-

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (﴾letsel-‐ en
zaakschade, inclusief gevolgschade)﴿, waar ook ter wereld toegebracht aan derden.

Wie zijn verzekerd
-
-
-
-
-
-
-

-

De KNVB met zijn districten.
Het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten.
De door de KNVB toegelaten verenigingen en haar bestuurders.
Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor contributie wordt
betaald.
Vrijwilligers (﴾niet-‐leden)﴿, gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten
behoeve van verzekerden.
Personen
die
deelnemen
aan
door
de
KNVB
georganiseerde
schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs-‐ en zomeravondwedstrijden e.d.
Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB
toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (﴾assistent-‐)﴿scheidsrechters en
dergelijke.
De UEFA of de FIFA als (﴾mede)﴿organisator van voetbalevenementen binnen
Nederland.

Verzekerd bedrag
-

Typ hier het te
selecteren.

Voor aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag
YDQ½SHUaanspraak.

Eigen risico
-
-

Op uitkeringen voor schade aan zaken wordt per aanspraak een eigen risico in
PLQGHULQJJHEUDFKWYDQ½
%LMDDQVSUDNHOLMNKHLGYRRUVFKDGHVODJHUGDQ½EHKRHIWGHUKDOYHJHHQPHOGLQJ
te worden gedaan bij de verzekeraar.
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Wanneer geldig
-

-
-

Tijdens alle (﴾club)﴿activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of
wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de
verenging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij
thuis-‐ en uitwedstrijden enzovoort.
Tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste
weg en zonder onderbrekingen.

Uitsluitingen
-
-

-

-
-
-

Opzet; de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk of met goedvinden van
een verzekerde is toegebracht.
Motorrijtuigen; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
motorrijtuigen en luchtvaartuigen; wel gedekt is echter de aansprakelijkheid voor
schade door of met nietgekentekende motorrijtuigen, zoals grasmaaiers, die gebruikt
worden voor de aanleg of het onderhoud van sportterreinen.
Opzicht; de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde,
of iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij
krachtens enige overeenkomst onder zich heeft; voor het amateurvoetbal is echter wel
een beperkte dekking van kracht, onder meer voor gehuurde zaken.
Diefstal/vermissing; de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met diefstal,
verduistering, vermissing en verwisseling van zaken.
Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een legionellabesmetting.
Asbest; niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door,
voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken.

Toerekenbaarheid
-

Typ hier het te
selecteren.

Voor een geldig beroep op deze verzekering is in ieder geval vereist dat een
verzekerde voor de toegebrachte schade aansprakelijk is, dat er een zogenaamde
toerekenbare tekortkoming aan de orde is; het is belangrijk om te weten dat er in het
algemeeQ JHHQ DDQVSUDNHOLMNKHLG LV YRRU VFKDGH GLH ELM HHQ ¶QRUPDDO VSHOYHUORRS·
wordt toegebracht.

Schademelding
-

Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief
aan Aon Nederland, t.a.v. F. Kappers, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-‐ZO, o.v.v.
KNVB-‐V0100097775
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Andere verzekeringen
-

De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die
krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op
die andere verzekering moet worden geclaimd.

Polisvoorwaarden
-

Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en
bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.
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De gemeente Leudal heeft
verzekeringspakketten afgesloten voor alle
vrijwilligers
Voor wie?
De gemeente heeft verzekeringspakketten afgesloten voor alle vrijwilligers, ongeacht hun
leeftijd. Maar wat verstaan we nu precies onder vrijwilligers? De gemeente hanteert de
volgende definitie: iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk
belang wordt gediend. Vrijwilligers zijn ook bij eenmalige activiteiten verzekerd. Ook
kerkelijk werk, buurtactiviteiten, mantelzorgers en stagiaires in het kader van de
maatschappelijke stage voor scholieren vallen onder de vrijwilligersverzekering. Er is geen
sprake van een leeftijdsgrens.
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking
voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen
rechtspositieregelingen.

Hoe werkt het?
Verzekeringspakketten
Er zijn twee verzekeringspakketten voor vrijwilligers: de BasisPolis en de PlusPolis. Onder de
BasisPolis valt de ongevallen-‐ en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers en
de aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Dan is er nog een uitgebreidere
verzekering: de PlusPolis. Deze omvat de aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen,
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheids-‐
verzekering voor rechtspersonen en rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.
Secundaire dekking
Bovenstaande verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat deze
verzekeringen van kracht zijn voor zover de schade niet is gedekt door een andere
verzekering, met uitzondering van de ongevallenverzekering.

De gemeente Leudal heeft verzekeringspakketten afgesloten voor alle
vrijwilligers
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Wat moet ik doen?
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat
er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief
in de gemeente Leudal of voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd. Bijvoorbeeld
de voetbalvader die mee gaat met een uitwedstrijd van zijn kind.
6FKDGH¬HQGDQ"
Bij een schade kunt u het digitale schadeformulier invullen dat vanaf 1 januari 2012 op de
website van de gemeente Leudal staat. Vervolgens kunt u het schadeformulier terug sturen
naar de gemeente. De gemeente stuurt uw formulier dan door, waarna de verzekeraar
rechtstreeks contact met u opneemt. Ook kan de gemeente uw gegevens nagaan bij de
vereniging of organisatie om te controleren of u terecht een claim indient.
.
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