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Offerte
Zakenreisverzekering voor bedrijven 1.0

Polisnummer

00154910356

Ingangsdatum

01-01-2022

Einddatum

01-01-2023
Verzekeringnemer

KNWU

PAPENDALLN 49

6816 VD  ARNHEM

Op deze verzekering zijn van toepassing de
algemene voorwaarden volgens model 13302

Premie per

Jaar

Eerstkomende
premievervaldag

01-01-2023

Inclusief kosten en
assurantie belasting

€ 0,01

Exclusief kosten en
assurantie belasting

€ 0,01

De maatschappij verzekert op grond van de door haar ontvangen aanvraag, die geacht wordt met deze polis een geheel
uit te maken, op de in deze polis genoemde voorwaarden, de nader omschreven risico's

Naam bedrijf

------------

KNWU

Aantal passen

-------------

  met Automobilistenhulpverzekering

20 zonder Automobilistenhulpverzekering

Verzekerde hoedanigheid

-----------------------

zie clausule : Verzekerde

Eigen risico

------------

€ 90,- per schadegebeurtenis voor de dekking Bagage

Bijzondere voorwaarden

----------------------

-  Niet verzekerd is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond

van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld.

-  Niet verzekerd zijn de (financiële) belangen van personen,

ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie geldt

dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale

regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren.

-  Verzekerde

----------

Leden van de KNWU, die zich aanmelden via de site van de KNWU voor de

reisverzekering, voor deelname aan wedstrijden en/of trainingen
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buiten Nederland.

-  Afwijkende verzekerde bedragen

---------------------------------

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden gelden de

volgende afwijkende verzekerde bedragen:

.

Rubrieken verzekerde bedragen

-------------------------------------------- -------------------

De verzekerde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders vermeld.

Ongevallen

*bij overlijden                      € 25.000,00

- tijdens sporten                    €  4.600,00

*bij algehele blijvende invaliditeit € 75.000,00

-tijdens sporten                     € 23.00,00

Geneeskundige kosten

*gemaakt in Nederland                €  1.000,00

*gemaakt buiten Nederland kostende prijs

Tandheelkundige kosten               €    200,00

Hulpverlening                        kostende prijs

Buitengewone kosten kostende prijs

Telefoonkosten                       €    125,00

Autohuur (per dag)

*voor alle verzekerden samen         €    100,00

*totaal per verzekeringsbewijs       €  1.250,00

Bagage totaal per verzekerde         €  4.000,00

-  waarvan:

*foto-, film-, beeld-, en geluidsapparatuur € 2.000,00

*rijwielen, per rijwiel                     € 2.045,00
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*sieraden ten hoogste                       €   500,00

*horloges ten hoogste                       €   500,00

*brillen ten hoogste                        €   500,00

*computerapparatuur ten hoogste             € 2.000,00

Reisdocumenten                               kostende prijs

Geld en cheques (voor het totale reisgezelschap)

nihil

Schade aan logiesverblijven

Als de schade meer bedraagt dan € 25,00     € 500,00

.

Schade aan bagage, waaronder fiets(onderdelen) is niet verzekerd

tijdens wedstrijden en trainingen.

.

Maximale uitkeringsverplichting

----------------------------------

De maximale uitkeringsverplichting als genoemd in artikel 4 van de

algemene voorwaarden geldt ook als maximale verplichting per

verzekeringsjaar.

.

-  Premie

---------

De premie per persoon per reisdag is € 6,00(Wereld dekking).

Per kwartaal wordt het aantal reisdagen doorgegeven, waarna er

tussentijds wordt verrekend.

-  Reden polisafgifte:

.

Polisversie 01-01-2022/01-01-2023.

RABOBANK

Tilburg, 11-03-2022
InterpolisTussenpersoon

(4539)

Tel. 088-7226666


