Uw adviseur 02976
Smits & Wouters
Pastoriestraat 1 a
6921 BV Duiven
T 026-3121638
E info@smitsenwouters.nl

Vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Postbus 517
3500 AM UTRECHT

Verzekeringnemer

Voordeelpakket Bedrijven

Premievervaldatum

210283503
92520946
1 januari 2019
1 april 2021

Reden afgifte

Naverrekening

Hoedanigheid

Vechtsportvereniging

Voorwaarden

De voorwaarden van uw verzekering(en) staan op het polisblad.
Deze voorwaarden vindt u op www.nedasco.nl. Ga naar 'Consumenten'
of 'Werkgevers' -> 'Voorwaarden inzien'. Wilt u de polisvoorwaarden
thuisgestuurd krijgen? Neem dan contact op met uw adviseur.

Pakketkorting

De premiekorting van het Nedasco Voordeelpakket Bedrijven wordt berekend
op basis van het aantal verzekeringen in dit pakket.

Pakketnummer
Relatienummer
Ingangs-/Wijzigingsdatum

Is uw pakketsamenstelling gewijzigd? Dan wordt op de ongewijzigde polissen
uw (eventuele) nieuwe korting verwerkt per eerstvolgende premievervaldatum.
De premies in het pakketoverzicht en op de polis zijn inclusief de pakketkorting,
maar exclusief poliskosten en/of assurantiebelasting.

Pakketoverzicht
Product

Maatschappij

Netto premie

Collectieve Ongevallen
Aansprakelijkheid bedrijven

Nationale-Nederlanden Schade N.V.
Nationale-Nederlanden Schade N.V.

€
€

278,44
495,00

€

773,44

Termijnbedrag (inclusief pakketkorting)
Uw pakketkorting bedraagt (1,00%)
Termijnbedrag
Datum afgifte
Afgegeven door

€

€

7,81

773,44 per kwartaal exclusief kosten en/of assurantiebelasting

1 maart 2021
#999#
Gevolmachtigde, Nedasco B.V. te Amersfoort
A. Ruitenbeek, directeur
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R1004 Stichtingen en/of verenigingen
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens:
1. Deelname aan alle in stichtings /verenigingsverband georganiseerde of plaatsvindende
evenementen;
2. Deelname aan alle activiteiten, die de belangen van de stichting/vereniging, zoals
omschreven in de statuten, aangaan;
3. Het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde activiteiten/
werkzaamheden verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de
kortste weg;
4. In geval van schade dient ten genoegen van de maatschappij te worden aangetoond, dat de naam
van de getroffene ten tijde van het ongeval voorkwam op de ledenlijst van de
verzekeringnemer.
R1015 Gliedertaxe
Artikel 15.1 en 15.2 zijn normaal van toepassing tenzij het percentage van functionele
invaliditeit terug te vinden is in de onderstaande zogenaamde gliedertaxe.
Uitkeringspercentage
100%
100%
100%
40%
60%
60%
25%
35%
5%
50%
10%
10%
10%
1%
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bij volledig (verlies of functie verlies van):
algemeen
ongeneeslijke verlamming
geestelijke vermogens
het hoofd:
gezichtsvermogen van beide ogen
het gezichtsvermogen van één oog
het gezichtsvermogen van één oog als op deze verzekering al volledig uitkering is
verleend voor het andere oog
het gehele gehoorvermogen
het gehoorvermogen van één oor
het gehoorvermogen van één oor als op deze verzekering al volledig uitkering is
verleend voor het andere oor
één oorschelp
het spraakvermogen
het reukvermogen
het smaakvermogen
de neus
een natuurlijk blijvend gebitselement
ledematen:
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80%
75%
70%
25%
15%
12%
12%
10%
75%
70%
70%
15%
5%
30%
20%
10%
8%
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één arm tot in het schoudergewricht
één arm tot in het ellebooggewricht
één hand tot in het polsgewricht
één duim
één wijsvinger
één middelvinger
één ringvinger
één pink
één been tot in het heupgewricht
één been tot in het kniegewricht
één voet tot in het enkelgewricht
één grote teen
één van de overige tenen
inwendig orgaan:
één long
één nier
de milt
overig:
maximaal bij whiplash

C0300 Naverrekening/premievaststelling
Indien verzekerde binnen 30 dagen na afgifte van dit aanhangsel de maatschappij alsnog de
gevraagde gegevens over het betreffende boekjaar verstrekt, zal de definitieve premie
gecorrigeerd worden. Voor deze correctie zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
R1712 Uitsluiting voorrisico
Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat
heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks
handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien dan is
voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks.
R2374 Uitbreiding dekking verenigingen
Aan artikel 1.3 van de polisvoorwaarden worden toegevoegd:
1.3.6 de bestuursleden van de verzekeringnemer, handelend als zodanig;
1.3.7 de leden en de vrijwilligers indien zij namens verzekeringnemer handelen en onder
directie verantwoording staan van de ondergeschikten of het bestuur van de verzekeringnemer
en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.
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R2135 Uitsluiting beroepsaansprakelijkheid
Buiten de dekking van deze verzekering valt mede de aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die het gevolg is van fouten, onvolkomenheden of gebreken in ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, adviezen dan wel in het houden van toezicht, of in de directievoering.
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