
Collectieve Ongevallenverzekering

Polisnummer : DL243070

Verzekeringnemer : Nederlandse Onderwatersportbond (NOB)
Landjuweel 62
3905 PH  VEENENDAAL

Ingangsdatum : 1 januari 2013 te 00.00 uur.

Einddatum : 1 januari 2022 te 00.00 uur. Zonder tijdige opzegging wordt de verzekering telkens
verlengd met een periode van 36 maanden.

Premie per 12 maand(en) : € 23.808,75

Eerste premievervaldatum : 1 januari 2022

Door bemiddeling van : Meijers Assurantiën B.V.

Algemene voorwaarden : CO 2016

Bijzondere bepalingen : VB1, VB2, VB3

Algemene clausule(s) : 1324H, 248H, 262H, 266

Wijzigingsdatum : 1 januari 2021

Reden van afgifte : Wijziging polis conform offerte OF55539, alsmede aanvullende prolongatiepremie 1
januari 2021 - 1 januari 2022.

Dit polisblad vervangt alle eventueel eerder afgegeven polisbladen onder hetzelfde
polisnummer.

Dekkingsvorm : Ongevallen

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

Leeftijdsgrenzen : De verzekerde is 8 jaar of ouder en heeft de leeftijd van 85 jaar nog niet bereikt.

Verzekerde bedragen per
persoon : In geval van overlijden € 15.000,00

In geval van algehele blijvende invaliditeit € 60.000,00

Dekking : 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 worden uitbetaald:
  bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde.
  bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde.

Premie : De premie van deze verzekering is een voorschotpremie gebaseerd op
 13.605 perso(o)n(en) à € 1,75 per persoon per jaar.

Verzekeraar(s) : Verdeling 01, zie blad maatschappijverdeling
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Verrekening : Voor de eventueel door u verschuldigde of te ontvangen premie ontvangt u een aparte
nota.

Diemen, 8 januari 2021
W.A. Hienfeld B.V., als gevolmachtigde namens de genoemde verzekeraar(s).
(W.A. Hienfeld B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de wijze waarop, raadpleeg ons privacy statement op www.hienfeld.nl).

Dekkingsvorm : Terrorisme

Als er zich een situatie voordoet als omschreven in het clausuleblad terrorisme NHT,
waarvoor onder deze verzekering dekking bestaat, dan geldt het volgende:
Als er een verschil ontstaat tussen de eventuele uitkering uit de NHT pool en de
eventuele uitkering waarop begunstigde(n), op basis van deze verzekering, recht
zou(den) hebben gehad als het clausuleblad terrorisme NHT niet van toepassing zou zijn
geweest, dan doen assuradeuren een aanvullende uitkering ter grootte van dat verschil.
Voor de aanvullende uitkering terrorisme hebben assuradeuren het recht deze dekking,
rekening te houden met de opzegtermijn van 30 dagen, aan het eind van ieder
verzekeringsjaar te beëindigen. Dit gebeurt door een schriftelijke opzegging van
assuradeuren.

Verzekeraar(s) : Verdeling 127, zie blad maatschappijverdeling

Maximale uitkering : Per gebeurtenis:

Het maximaal uit te keren bedrag voor alle verzekeraars samen is beperkt tot
€ 5.000.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract verzekerde
personen. Als het totaal van de, per persoon, verzekerde bedragen het maximum bedrag
van € 5.000.000,00 overschrijdt, zullen in dat geval de verzekerde bedragen per persoon
naar verhouding worden verminderd.
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Bijzondere bepalingen

VB1 Decompressieziekte/-behandeling

In aanvulling op het vermelde in de Algemene Voorwaarden "uitbreidingen van het begrip ongeval"
wordt eveneens als ongeval aangemerkt de gevolgen van decompressieziekte.

Het maximaal verzekerde bedrag per persoon in geval van decompressiebehandeling (inclusief
eventueel langer verblijf in het ziekenhuis) is gesteld op € 15.000,00.

De eventuele uitkering bij decompressiebehandeling zal worden uitbetaald aan de verzekerde.

Als verzekerde vanwege (de gevolgen van) een decompressieziekte-/behandeling moet worden
gerepatrieerd, dan worden de kosten hiervoor tot maximaal € 25.000,00 vergoed.

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat als een verzekerde vanwege (de
gevolgen van) een decompressieziekte overlijdt tijdens zijn verblijf in het buitenland, de
gemaakte kosten om het stoffelijk overschot naar Nederland te (laten) brengen tot maximaal
€ 25.000,00 vergoed.

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat de gemaakte kosten voor het zoeken,
bergen en naar Nederland te (laten) brengen van het stoffelijk overschot tot maximaal
€ 25.000,00 worden vergoed.

VB2 Dekking boven de verzekerde som

De als gevolg van een gedekt ongeval gemaakte kosten aan duikmaterialen niet zijnde film-,
foto- en audioapparatuur, waaronder ook wordt verstaan de aanschaf, vervanging of reparatie op
basis van dagwaarde van de duikmaterialen met een maximum van € 3.000,00.

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde, onder aftrek van een bedrag wegens waarde-
vermindering door veroudering, slijtage en gemiddelde gebruiksduur.

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.
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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.

VB3 Alarmcentrale

Contactgegevens Alarmcentrale SOS International:
Voor ondersteuning en coördinatie bij (duik)ongevallen die u op reis in binnen- of
buitenland overkomen, kunt u 24/7 contact opnemen met Alarmcentrale SOS International
Amsterdam via telefoonnummer +31 (0)20 - 6 51 51 51. Zie voor meer informatie
www.sosinternational.nl.

Clausules

1324H  Verzekerden woonachtig in het buitenland

1. Als uit de polis blijkt dat de verzekering ook van toepassing is op verzekerden die in het buitenland wonen,
        dan geldt als uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voorkomen in de (salaris)administratie van verzekeringnemer in
        Nederland.
2. Voor de verzekerden die in het buitenland wonen hebben assuradeuren het recht een eventuele blijvende
        invaliditeit in Nederland te laten vaststellen. Uitkeringen in het kader van deze clausule worden gedaan aan
        verzekeringnemer in Nederland. Verzekeringnemer is bij (eventuele) doorbetaling van de uitkering zelf
        verantwoordelijk voor de (eventuele) afdracht van (loon)belasting.

248H  Geen dekking voor bezoekers

De dekking voor bezoekers, zoals vermeld in artikel 5.3 van de algemene voorwaarden, is op deze verzekering niet
van toepassing.

262H  Omschrijving verzekerden

De tijdens het verzekeringsjaar nieuw aangemelde verzekerden zijn automatisch verzekerd onder deze verzekering,
zonder dat er voor deze verzekerden tussentijds extra premie betaald hoeft te worden.
Bij een tussentijdse afmelding van een verzekerde is geen terugbetaling van premie mogelijk.

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 7,00 %

Achmea Schadeverzekeringen N.V., h.o.d.n. Avéro Achmea voor 6,50 %

Chubb European Group SE voor 2,50 %

ASR  Schadeverzekering N.V. voor 17,50 %

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. voor 25,50 %

MS Amlin Insurance SE voor 10,00 %

Axis Specialty Europe SE voor 5,00 %

Allied World Assurance Company (Europe) dac voor 5,00 %

XL Insurance Company SE voor 4,00 %

Zurich Insurance plc, Nederlands bijkantoor voor 4,50 %

HDI Global Specialty SE, the Netherlands voor 12,50 %

100,00 %

Verdeling : 127

Lloyd's Insurance Company S.A. B087520W7W5010 voor 100,00 %

100,00 %
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