Ongevallenverzekering Collectief
Verzekeringsbewijs

Verzekeringnemer

KNWU
Papendallaan 49
6816 VD ARNHEM

Polisnummer

00139821555

Begindatum

01-01-2021

Einddatum contract

31-12-2023

Verzekerden

A. Leden (natuurlijke personen) van de KNWU en de leden of aspirant-leden van
de bij de KNWU aangesloten verenigingen en stichtingen;
B. De personen, die geen lid zijn van de KNWU, en op verzoek van de KNWU
technische assistentie verlenen, alsmede personen die voor een
wedstrijdorganisatie werkzaamheden verrichten, mits de werkzaamheden geen
beroepsmatig of commercieel karakter hebben. Een overzicht van de
medewerkers dient op verzoek te worden getoond;
C. Organisatoren van evenementen, voor zover deze zijn goedgekeurd door of
onder auspiciën van de KNWU of een aangesloten vereniging.

Dekking

In afwijking van in de voorwaarden vernoemde dekkingsperiode geldt de dekking
in de volgende situaties:
A. Voor alle verzekerden tijdens wedstrijden, vergaderingen, cursussen,
opleidingen en soortgelijke activiteiten over de gehele wereld voor zover deze
worden georganiseerd door de KNWU of UCI of door een door deze erkende
vereniging of organisatie.
B. Voor alle verzekerden tijdens trainingen en trainingswedstrijden voor zover
deze worden georganiseerd door de KNWU of een bij de KNWU aangesloten
vereniging of stichting.
C. Voor de licentiehouders van de KNWU tijdens trainingsritten voor zover de
gebruikelijke beschermingsmiddelen van de betreffende activiteit worden
gedragen.
Afwijkend van de voorwaarden is er dekking tot de 80-jarige leeftijd van
verzekerden.

Verzekerde uitkeringen

Bij overlijden van één van de verzekerden
Bij blijvende invaliditeit van één van de verzekerden

€
€

10.000,00
50.000,00

Er geldt een maximale uitkering per gebeurtenis
van € 1.250.000,00.
Begunstiging
Verzekeraar

Voor leden keren wij uit aan de verzekerde, of bij overlijden, aan de wettelijke
erfgena(a)m(e).
Interpolis is een handelsnaam van deze verzekeraar en onder deze handelsnaam
ondertekent deze verzekeraar deze polis. De verzekeraar is gevestigd in
Apeldoorn en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 08053410. De
verzekeraar is geregistreerd bij de toezichthouder AFM.

