Informatie aanvullende autocascoverzekering
Scouting Nederland biedt de mogelijkheid voor Scoutinggroepen om een aanvullende
autocascoverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt voor autoschade veroorzaakt door of aan
motorrijtuigen die eigendom zijn van vrijwilligers of die door deze wordt gebruikt/geleend tijdens ritten
die voor Scoutingactiviteiten worden gemaakt.
De volgende risico’s zijn verzekerd
Gedekt is materiële schade aan of verlies van de auto, door een van buiten komend onheil, waaronder
botsen, brand, diefstal of ruitbreuk.
In het geval de schade aan het motorrijtuig onder een andere verzekering gedekt is, worden vergoed
tot het verzekerd bedrag per gebeurtenis:
• Het verlies of de vermindering van de korting voor schadevrij rijden over het eerste
verzekeringsjaar na de schadedatum. Deze vergoeding voor bonusverlies op de eigen
verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op
die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt zich het recht voor de schade te
vergoeden als blijkt dat deze minder bedraagt dan de vergoeding van het bonusverlies.
• Het eigen risico van de cascoverzekering van de verzekerde (personeelslid/vrijwilliger)
In het geval de schade aan het motorrijtuig niet onder een andere verzekering gedekt is worden
vergoed tot het verzekerd bedrag per gebeurtenis
• Het verlies of de vermindering van de korting voor schadevrij rijden over het eerste
verzekeringsjaar na de schadedatum. Deze vergoeding voor bonusverlies op de eigen
verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op
die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt zich het recht voor de schade te
vergoeden als blijkt dat deze minder bedraagt dan de vergoeding van het bonusverlies.
• De schade aan het motorrijtuig
Auto’s op naam van een bedrijf zijn niet verzekerd. Het komen en gaan naar het clubgebouw is geen
Scoutingactiviteit.
Dekking wordt uitsluitend verleend aan die verzekerde personen, die een financieel/feitelijk belang
hebben bij het geleende motorrijtuig.
Verzekerde bedrag, dekkingsgebied en premie
Het verzekerde bedrag is € 2.500 als maximum per gebeurtenis.
Er is geen eigen risico van toepassing. De verzekering is, in afwijking van het in de
verzekeringsvoorwaarden bepaalde, van kracht met als dekkingsgebied Europa.
De premie bedraagt € 275,00 per groep per jaar.
Wat te doen in geval van schade
Voor het melden van schade kun je gebruik maken van het Europese Schadeformulier. Melding van
schade moet plaatsvinden bij:
One Underwriting B.V.
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
Email claims.nederland@aon.nl

Bij een cascoschade (schade aan het eigen voertuig)
• Bij een cascoschade dient de autoverzekering van de betrokken verzekerde ingeschakeld te
worden, mits deze WA + Cascodekking heeft. Als de verzekeraar tot uitkering overgaat dan
ontvangt Aon (One Underwriting B.V.) graag het uitkeringsbewijs. Tevens dient overlegt te worden
de berekening van de terugval in no-claim gedurende de eerste drie jaar en een kopie van de
laatst betaalde nota aan de assuradeur. Als mocht blijken dat het schadebedrag lager is dan de
terugval in no-claim en het eigen risico, dan zal het schadebedrag worden uitgekeerd.
• Indien de benadeelde niet beschikt over een cascoverzekering dan dient de schade bij Aon (One
Underwriting B.V.) gemeld te worden. Bedraagt de schade meer dan € 363,00 dan verneemt de
maatschappij dit gaarne van u, zodat zij zo spoedig mogelijk voor expertise kunnen zorg dragen.
• Bij de aanmelding van de schade (door middel van een Europees schadeformulier) moet een
kopie van de polis en polisvoorwaarden meegestuurd worden.
Een WA-schade (schade veroorzaakt aan een derde)
• Een WA Schade dient bij de eigen autoverzekeraar gemeld te worden. In dit geval ontvangen wij
gaarne van u het compleet ingevuld en ondertekend schadeformulier, alsmede een kopie van de
polis en polisvoorwaarden en de berekening van de terugval in no-claim gedurende de eerste drie
jaar. Bovendien verzoeken wij u ons in het bezit te stellen van een kopie van de laatst betaalde
nota aan de assuradeur van verzekerde, alsmede het uitkeringsbericht aan de tegenpartij.
Wederom geldt dat als de schade aan de tegenpartij lager is dan de terugval in no-claim het
schadebedrag uitgekeerd zal worden.
Aanmelden
Het is mogelijk om aan te melden door het aanmeldingsformulier te sturen of te mailen naar Aon. Het
formulier is digitaal beschikbaar op www.scoutingverzekeringen.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.
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