Collectieve
ongevallenverzekering

Een welkome compensatie voor als
er iets ernstig mis gaat

“”

Citaat
“Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en
vrijwilligers voor uw school onderweg. Met de auto, met OV, ﬁets of brommer in het
verkeer. Het is bijna een wonder dat het zo vaak goed gaat.”

Waarom een ongevallenverzekering?
De ongevallenverzekering geeft een éénmalige kapitaalsuitkering bij
overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Een
geruststellende gedachte. Veel (sociale) verzekeringen dekken namelijk
niet de ﬁnanciële schade van plotselinge achteruitgang in inkomen door
overlijden.

Een éénmalige kapitaalsuitkering bij...
..en leerlingen
Personeel..

...overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval

Ook geven ze vaak geen vergoeding voor voorzieningen vanwege blijvende invaliditeit.
De collectieve ongevallenverzekering biedt uw werknemers dan een
welkome aanvulling. Voor u als werkgever is het een geruststellende
eerste opvang voor de werkgeversaansprakelijkheid.

De collectieve ongevallenverzekering
Verzekerden
Verzekerd zijn het personeel en alle leerlingen van uw onderwijsinstelling.
Onder personeel wordt ook verstaan stagiair(e)s, vrijwilligers, inleenkrachten en iedereen die verder deelneemt aan uw schoolse en buitencschoolse activiteiten. Deze verzekering geldt tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, ook gedurende het rechtstreeks gaan van huis
naar school en omgekeerd. De verzekering geldt ook voor leerlingen die
op stage zijn, of die van of naar hun stage-adres reizen. Voor personeelsleden geldt de dekking 7 dagen per week en 24 uur per dag..

Belangrijkste voordelen

{....}

Zeer ruime ongevalsdeﬁnitie, zeer brede dekking.

Geen leeftijdsgrens; uitstekende dekking voor kinderen.

Bezoekers zijn meeverzekerd.

24/7

Dekking voor medewerkers geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Standaarddekking bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Extra uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden tijdens werkzaamheden.

Repatriëring bij overlijden en uitvaartkosten zijn meeverzekerd.

Inclusief re-integratiebudget voor medewerkers na een ongeval.

Diverse extra uitkeringen, ook voor partner en kinderen.

Verhaalsrechtsbijstand is meeverzekerd: u kunt dus rekenen op hulp
bij het verhalen van schade die u is aangedaan op de veroorzaker
daarvan.
Volledige molestdekking.

Dekking voor medische kosten en tandartskosten, voor scholieren
en medewerkers.

Een goede en relatief goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde.

Belangrijkste dekkingen

Standaarddekking bij overlijden € 12.500,-.

Standaarddekking bij blijvende invaliditeit € 50.000,-.

Geneeskundige kosten worden vergoed tot € 2.500,-.

Tandheelkundige kosten worden vergoed tot € 5.000,-.

Voor persoonlijke bezittingen geldt een vergoeding tot € 5.000,als een ongeval leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.

Schadevoorbeelden
Een leerling valt tijdens de gymles uit de ringen. Door de val raken
2 vingers verbrijzeld.
Een medewerker krijgt tijdens een potje voetbal in het weekend
een schop tegen zijn knie. De knie blijkt onherstelbaar beschadigd.

