Informatie ongevallenverzekering
Op dit infoblad staat achtergrondinformatie over de ongevallenverzekering van Scouting Nederland.
Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap.
Wat is een ongeval?
Een ongeval is een plotseling, van buitenaf, onafhankelijk van de wil van verzekerde, rechtstreeks op
het lichaam inwerkend geweld waardoor in een ogenblik letsel ontstaat, al of niet de dood ten gevolge
hebbend, mits aard en plaats van dit letsel geneeskundig zijn vast te stellen.
Wat houdt deze verzekering in?
Deze verzekering voorziet in een geldelijke uitkering ingeval van overlijden, blijvende invaliditeit en/of
geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval
Wie is er verzekerd?
Door inschrijving als zodanig bij Scouting Nederland.
1. de jeugdleden, waaronder aspirant leden, van de Vereniging Scouting Nederland
2. de kaderleden van de vereniging Scouting Nederland
3. de hulpkrachten/vrijwilligers die vooraf worden gevraagd deel te nemen als hulpkracht/vrijwilliger
tijdens scoutingactiviteiten.
4. buitengewone leden van de Vereniging Scouting Nederland
Wat is verzekerd?
Rubriek A
:
€
Rubriek B
:
€
Rubriek D
:
€
Rubriek E
:
€

5.000,00
25.000,00
1.000,00
250,00

bij overlijden, ten gevolge van een ongeval
bij algehele blijvende invaliditeit, ten gevolge van een ongeval
geneeskundige behandeling (secundair)
tandheelkundige kosten

Wat valt er niet onder de dekking van deze polis?
De maatschappij verleent geen uitkering ter zake van ongevallen de verzekerde overkomen:
• en veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij;
• en veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit een atoomkernreactie, onverschillig
hoe de reactie is ontstaan;
• bij het gebruik van een motorrijwiel of scooter;
• als gevolg van overmatig gebruik van alcohol en/of gebruik van drugs en/of andere
verdovende of geestverruimende middelen;
• door zijn opzet of door opzet van de begunstigde. Onder opzet wordt niet begrepen
voorwaardelijke opzet;
• bij het opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf, alsmede bij pogingen daartoe;
• bij beoefening van sport anders dan als onbetaald amateur;
• bij het beroepsmatig gebruik van houtbewerkingsmachines;
• een eigen risico krachtens een particuliere ziektekostenverzekering;
• komen en gaan naar clubgebouw
Dekkingsgebied
De gehele wereld.
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Dekkingsduur
De dekking is uitsluitend van kracht gedurende het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
verzekeringnemer, alsmede tijdens langs de normale weg en rechtstreeks gaan naar en komen van
de plaats,waar deze werkzaamheden worden verricht.
Schademelding en afhandeling
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden via www.scoutingverzekeringen.nl
Voor vragen over de afhandeling van schade kun je contact opnemen met de schadeafdeling van Aon;
One Underwriting B.V.
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
Email claims.nederland@aon.nl
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met;
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Ondernemingen.team1@aon.nl

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

2019

