VERZEKERINGEN
1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
2. Ongevallenverzekering
MELDEN ONGEVAL
Een ongeval en/of schade kunt u schriftelijk melden door het schadeformulier te downloaden,
uit te printen, in te vullen en op te sturen naar Univé Stad en Land te Apeldoorn (het adres staat op het
schadeformulier).Onder vermelding van:
KNGU, op de linkerbovenhoek van de enveloppe. De calamiteit is dan geregistreerd.
Univé Stad en Land neemt het door u opgestuurde schadeformulier in behandeling en neemt
zonodig contact met u op.
Als er sprake is van een aansprakelijkheid of van een ongeval is het van belang dit altijd
binnen 72 uur te melden bij Univé Stad en Land.
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Wie zijn verzekerd:
1 De KNGU.
2 De bestuursleden als zodanig.
3 De ondergeschikten van de KNGU ten aanzien van de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de
KNGU.
4 De districtsbesturen en de bij de KNGU aangesloten clubs.
5 De personen die in op dracht van de KNGU en/of de onder 4 genoemde besturen
werkzaamheden verrichten, zoals commissieleden, juryleden, bondstrainers,
club trainers, teambegeleiders enz., alsmede vrijwillige medewerkers (mits geregistreerd bij de club).
6 De clubleden, opgegeven volgens het huishoudelijk reglement KNGU, zie hoofdstuk 1.1.02 : verstrekking van
ledengegevens.
7 De buitenlandse deelnemers, alsmede hun trainers en teambegeleiders, uitsluitend tijdens deelname aan de
door de KNGU c.s. georganiseerde evenementen.
8 Stagiaires.
Alleen voor zover zij niet voldoende elders tegen de gedekte risico's zijn verzekerd (bijv. een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering).
Dekkingsgebied: de gehele wereld.
Maximaal verzekerd bedrag: € 2.000.000,- per aanspraak.
Eigen risico: € 227,00 per aanspraak.
Kleding etc.: diefstal of vermissing van kleding e.d. is van de verzekering uitgesloten.

ONGEVALLENVERZEKERING
Wie zijn verzekerd:
1.
Alle leden van de KNGU, opgegeven volgens het huishoudelijk reglement KNGU, zie
hoofdstuk 1.1.02 verstrekking van ledengegevens.
2.
Niet KNGU-leden, die officieel deelnemen aan gedekte activiteiten, mits zij als zodanig zijn geregistreerd.
Bedoeld wordt: aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen, ook tijdens "open dagen" of andere
eenmalig voorkomende evenementen.
3.
Alle vrijwilligers (tot 65 jaar), mits geregistreerd bij de club.

Dekkingsgebied: de gehele wereld. Wanneer is men verzekerd:
A
Tijdens deelname aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen) op plaatsen en
uren, welke door de KNGU, c.q. district, c.q. club zijn vastgelegd. Tijdens kennismakingslessen, ook tijdens "open
dagen" of andere eenmalig voorkomende evenementen.
B
Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.
Waarvoor is men verzekerd.
Van de ongevallenverzekering zijn alleen de rubrieken:
A
(eenmalige uitkering bij overlijden) verzekerde som € 10.000,- (>65 jaar € 2.300,-)
B
(eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit) verzekerde som (maximaal) € 30.000,- (>65 jaar maximaal € 9.100,-)
Waarvoor is men niet verzekerd:
Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis, ambulance. Er
is geen dekking vergoeding voor revalidatie. Er is geen vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen. Voor
specifieke vragen over genoemde verzekering kunt u het beste contact opnemen met onze tussenpersoon:
Univé Stad en Land
Postbus 1324
7301 BN Apeldoorn
Telefoon: 055 5995540

