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Collectieve Ongevallenverzekering
Polisnummer

: DL243070

Verzekeringnemer

: Nederlandse Onderwatersportbond (NOB)
Landjuweel 62
3905 PH VEENENDAAL

Ingangsdatum

: 1 januari 2013 te 0.00 uur

Einddatum
Premie per 12 maanden

: 1 januari 2016 te 0.00 uur stilzwijgend verlengd voor 36 maanden.
: € 13.950,00 exclusief kosten

Eerste premievervaldatum

: 1 januari 2014

Door bemiddeling van

: Meijers Assurantiën B.V.

Algemene voorwaarden

: CO 2010

Bijzondere bepalingen

: VB1, VB2

Algemene clausule(s)

: 222, 248, 262, 266

Reden van afgifte

: Nieuwe verzekering, eerste premie bij prolongatie januari 2013.

Dekkingsvorm

: Ongevallen

Verzekerde(n)

: Alle leden van de Nederlandse Onderwatersport Bond waarvan de namen voorkomen
in een hiervoor bestemde administratie.

Leeftijdsgrenzen

: De verzekerde(n) is/zijn 8 jaar of ouder en hebben de leeftijd van 85 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per
persoon
Dekking

: In geval van overlijden
In geval van algehele blijvende invaliditeit

€
€

15.000,00
60.000,00

: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens alle
onderwatersportactiviteiten (inclusief vrijwilligersactiviteiten voor de
duikvereniging c.q. -school), mits aan alle veiligheidseisen (NOB Richtlijnen
voor Veilig Duiken) is voldaan. Hierbij wordt bepaald dat de dekking ingaat op
het moment dat het NOB-lid zijn huis verlaat, teneinde zich, via de kortste weg
naar de plaats te begeven waar de (duik)training of wedstrijd wordt gehouden en
eindigt zodra het NOB-lid, wederom via de kortste weg zijn woning heeft bereikt.
Verzekeringnemer dient in geval van schade het bewijs te leveren dat getroffene
op het moment van het ongeval voldeed aan het bovenvermelde.

Begunstiging

: De eventuele uitkeringen zullen als volgt geschieden:
Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n).
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n).

Premie

: De premie van deze verzekering is een voorschotpremie gebaseerd op
15.000 personen à € 0,93 per persoon per jaar.

Verzekeraar(s)

: Verdeling 01, zie blad maatschappijverdeling

Dekkingsvorm

: Terrorisme
De dekking staat hierna bij "Aanvulling terrorisme" omschreven.

Verzekeraar(s)

: Verdeling 127, zie blad maatschappijverdeling

Aanvulling terrorisme
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: Indien zich een situatie voordoet als omschreven in het clausuleblad terrorisme NHT,
waarbij onder deze verzekering dekking bestaat en een verschil ontstaat tussen de
eventuele uitkering uit de NHT pool en de eventuele uitkering waarop verzekerde,
krachtens deze verzekering, recht zou hebben gehad indien het clausuleblad terrorisme
NHT niet van toepassing was geweest, doen assuradeuren uitsluitend ten aanzien van
het aandeel getekend door W.A. Hienfeld B.V. een aanvullende uitkering ter grootte van
dat verschil.
Ten aanzien van de aanvullende uitkering terrorisme hebben assuradeuren het recht
deze, met inachtneming van de opzegtermijn van 30 dagen, door een schriftelijke
opzegging aan het eind van ieder verzekeringsjaar te doen eindigen.

Maximale aansprakelijkheid : Per gebeurtenis:

De maximale aansprakelijkheid van de risico dragende maatschappijen gezamenlijk is
beperkt tot € 5.000.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract
verzekerde personen. Indien in een dergelijk geval het totaal van de per persoon
verzekerde bedragen het hiervoor genoemde maximum te boven gaat zullen de per
persoon verzekerde bedragen worden geacht naar verhouding te zijn verminderd.
Totaalpremie
Poliskosten
Te verrekenen

: €
:
: €

13.950,00 tot 1 januari 2014
Nihil
13.950,00

Tommaso Albinonistraat 5, 1083 HM Amsterdam
Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam
10 september 2012
W.A. Hienfeld B.V.
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Bijzondere bepalingen
VB1 Decompressieziekte/-behandeling
In aanvulling op Artikel 3, uitbreiding van het begrip ongeval, van de Algemene voorwaarden,
wordt eveneens als ongeval aangemerkt de gevolgen van decompressieziekte.
Het verzekerde bedrag in geval van decompressiebehandeling is gesteld op kostprijs.
De eventuele uitkering bij decompressiebehandeling geschiedt aan de verzekerde(n).
VB2 Dekking boven de verzekerde som
De als gevolg van een gedekt ongeval gemaakte tandheelkundige kosten, waaronder ook wordt
verstaan de aanschaf, vervanging of reparatie van een prothese, worden vergoed onder aftrek van
de vergoedingen waarop verzekerde uit hoofde recht heeft en met een maximum van 2,5% van het
onder de rubriek algehele blijvende invaliditeit verzekerde bedrag.
De kosten waarvan verzekerde vergoeding van assuradeuren reclameert, zullen moeten blijken uit
de aan assuradeuren over te leggen originele, gespecificeerde nota's en rekeningen welke op het
ongeval betrekking hebben.
In geval van een uitgestelde behandeling i.v.m. de jeugdige leeftijd van verzekerde, zal direct
uitkering kunnen geschieden, mits deze kosten gemaakt worden voor het bereiken van de 18-jarige
leeftijd en een verklaring van een tandarts wordt overgelegd vermeldende:
- welke elementen zijn beschadigd;
- de aard van de behandeling;
- welke tandheelkundige behandeling in de toekomst zal moeten plaatsvinden;
- hoeveel de kosten van deze behandeling zouden bedragen indien de behandeling wel direct na
het ongeval zou zijn geschied.
Elders lopende verzekeringen:
Voor zover op grond van een andere verzekering al dan niet van oudere datum, of van enige wet of
andere voorziening recht op een vergoeding zou kunnen worden gemaakt, en zou de onderhavige
verzekering niet hebben bestaan, dan is de dekking van deze verzekering pas in de laatste plaats
geldig en van toepassing. In verband hiermede komt alleen die schade voor vergoeding in
aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.
Omvang dekking:
Als voorwaarden voor een vergoeding krachtens deze verzekering geldt, dat de verzekerde rechten
kan ontlenen aan een in Nederland gesloten primaire ziektekostenverzekering welke eveneens van
kracht is in die landen waarin verzekerde verblijft;
Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden inzake omvang dekking, beperkingen,
uitsluitingen en eventuele overige bepalingen, geldt de verzekering uitsluitend voor medische
kosten (als omschreven in de Algemene Voorwaarden), voor zover deze volgens de condities van de
ziektekostenverzekering of -voorziening niet zijn gedekt, dan wel niet onder de
ziektekostenverzekering of -voorziening worden vergoed ten gevolge van een vrijwillig gekozen
eigen risico of vergoedingsmaximum.
Assuradeuren vergoeden niet de kosten in verband met het wettelijk verplichte eigen risico in de
basisvoorziening.
Clausules
222 Domicilie buitenland
Het is assuradeuren bekend, dat verzekerden in het buitenland woonachtig (kunnen) zijn, in verband waarmede
assuradeuren zich het recht voorbehouden een eventuele blijvende invaliditeit in Nederland te laten vaststellen.
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De hierboven bedoelde verzekerden dienen voor te komen in een hiervoor bestemde administratie van
verzekeringnemer in Nederland.
Eventuele schade afwikkelingen dienen te geschieden door bemiddeling van verzekeringnemer in Nederland.
248 Dekking voor bezoekers
Het vermelde in artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing.
262 Omschrijving verzekerden
Gedurende het verzekeringsjaar nieuw aangemelde verzekerden zullen automatisch verzekerd zijn zonder dat een
tussentijdse premieverrekening verschuldigd zal zijn. Bij een tussentijdse afmelding zal nimmer restitutie van premie
mogelijk zijn.
266 Naverrekening Sportongevallen
Verzekeringnemer is verplicht assuradeuren jaarlijks een opgave te verstrekken van het aantal onder deze polis
verzekerde personen, aan de hand waarvan assuradeuren de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar zullen
vaststellen. Indien blijkt dat het aantal verzekerde personen hoger is dan dat waarover de premie is voldaan, verplicht
verzekeringnemer zich de extra premie aan assuradeuren te voldoen. Is het aantal verzekerde personen lager dan dat
waarover de premie is voldaan, dan verplichten assuradeuren zich de te veel betaalde premie aan verzekeringnemer
te restitueren.
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Maatschappijverdeling
Verdeling : 01
Gothaer Allgemeine Versicherung A.G.

voor

6,30 %

Achmea Schadeverzekeringen N.V., h.o.d.n. Avéro Achmea

voor

6,75 %

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

voor

3,60 %

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

voor

3,60 %

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

voor

19,80 %

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

voor

3,60 %

ASR Schadeverzekering N.V.

voor

8,10 %

Generali schadeverzekering maatschappij N.V.

voor

6,75 %

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

voor

13,50 %

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

voor

2,25 %

REAAL Schadeverzekeringen N.V.

voor

15,75 %

Amlin Corporate Insurance N.V.

voor

10,00 %
100,00 %

Verdeling : 127
Certain underwriters at Lloyd's B08752011W7W5010

voor

100,00 %
100,00 %

Certain underwriters at Lloyd's behorende bij bovenstaande verdeling(en)
This is to certify that in accordance with the authorisation granted under the contract no. as mentioned above to the
undersigned by certain underwriters at Lloyd's whose names and the proportions underwritten by them, which will be
supplied on application, can be ascertained by reference to the said contract which bears the seal of Lloyd's policy
signing office, and in consideration of the premium specified herein, the said underwriters are hereby bound, each for
his own part and not one another, their heirs, executors and administrators, to insure (in accordance with the terms and
conditions contained herein or endorsed hereon).
The liability of an insurer under this contract is several and not joint with other insurers party to this contract. An insurer
is liable only for the proportion of liability it has underwritten. An insurer is not jointly liable for the proportion of liability
underwritten by any other insurer. Nor is an insurer otherwise responsible for any liability of any other insurer that may
underwrite this contract.
The proportion of liability under this contract underwritten by an insurer (or, in the case of a Lloyd's syndicate, the total
of the proportions underwritten by all the members of the syndicate taken together) is shown in this contract.
In the case of a Lloyd's syndicate, each member of the syndicate (rather than the syndicate itself) is an insurer. Each
member has underwritten a proportion of the total shown for the syndicate (that total itself being the total of the
proportions underwritten by all the members of the syndicate taken together). The liability of each member of the
syndicate is several and not joint with other members. A member is liable only for that member's proportion. A member
is not jointly liable for any other member's proportion. Nor is any member otherwise responsible for any liability of any
other insurer that may underwrite this contract. The business address of each member is Lloyd's, One Lime Street,
London EC3M 7HA. The identity of each member of a Lloyd's syndicate and their respective proportion may be
obtained by writing to Market Services, Lloyd's, at the above address.
Although reference is made at various points in this clause to "this contract" in the singular, where the circumstances
so require this should be read as a reference to contracts in the plural.

