Verkeersverzekering
SVI Plus

Geruststellende extra zekerheid voor
al uw reizende medewerkers

“”

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 verkeersverzekering?
Stelt u zich voor dat een medewerker onder werktijd een verkeersongeluk
krijgt. Wist u dat de schade door zo'n ongeval op uw school kan worden
verhaald? Andere verzekeringen, zoals de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering, bieden vaak onvoldoende dekking bij omvangrijke claims
voor materiele schade, letselschade en smartengeld.
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Aanvullende dekking
De Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Plus biedt bij een ongeval
welkome extra dekking voor bestuurder en inzittenden van een verzekerd
motorvoertuig (eigen of geleased). De Schadeverzekering Inzittenden
(SVI) Plus vult als een secundaire verzekering de gaten in de dekking van
andere verzekeringen op. De dekking van de SVI Plus is extra uitgebreid:
hij geldt nu ook voor werknemers die voor hun werk reizen als voetganger,

ﬁetser of in het openbaar vervoer.
Als de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding vanuit
een andere verzekering, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan
op deze verzekering.

De Schadeverzekering Inzittenden Plus
Verzekerden
Verzekerd zijn alle personen die een arbeidsovereenkomst hebben met
verzekeringnemer en die geregistreerd staan in de loonadministratie van
de onderwijsinstelling. Ook zijn verzekerd:
•
Gedetacheerde medewerkers.
•
Uitzendkrachten.
•
Stagiair(e)s.
•
Vakantiekrachten.
•
Oproepkrachten.
•
Vrijwilligers.
Dit geldt in alle situaties waarin zij in opdracht (en onder verantwoordelijkheid) van uw onderwijsinstelling voor hun werk onderweg zijn.

Belangrijkste voordelen
Alle vaste en tijdelijke medewerkers en vrijwilligers zijn
meeverzekerd.
Deze verzekering biedt ook dekking voor schade aan het motorrijtuig van de werknemer tot een maximum van € 30.000,- voor zover
niet elders verzekerd.
Vergoeding no-claimverlies tot maximaal € 2.000,-.

Woon-/werkverkeer is meeverzekerd.

Een prettige extra secundaire arbeidsvoorwaarde.

Belangrijkste dekkingen
Deze verzekering biedt dekking bij verkeersdeelname met een motorvoertuig, per openbaar
vervoer, per ﬁets of te voet.

Overlijden (ook begrafeniskosten meeverzekerd tot € 5.000,-).

Gederfde levensvreugde (smartengeld).

Gemiste inkomsten na aantoonbaar medisch letsel.

Schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van
een verzekerde, met uitzondering van geld, bankcheques en andere
waardepapieren.
Schade aan eigendommen van inzittenden.

Schade aan het eigen voertuig, als dit niet ergens anders is verzekerd
(tot € 30.000,-).

Als een schade onder een elders lopende verzekering wordt
vergoed, wordt het eigen risico onder de SVI Plus gecompenseerd
tot maximaal € 500,-.
Als een schade onder een elders lopende verzekering wordt vergoed
en er vindt terugval in no-claim plaats, wordt dit verlies vergoed tot
een maximum van € 2.000,-.
Vergoeding tot een maximum van € 2.500.000,-.

Tevens wordt met deze verzekering de werkgeversaansprakelijkheid
afgedekt.

Schadevoorbeelden
Een docent rijdt met leerlingen op de ﬁets naar een plaatselijk
museum. Onderweg botst hij tegen een geparkeerde auto en komt
ongelukkig ten val. Gevolg: ﬂinke schade aan de ﬁets, pijnlijk letsel
en langdurig herstel.
Een vrijwilliger brengt met zijn eigen auto kinderen naar een
schoolkamp. Onderweg botst hij op een andere auto. De auto van
de vrijwilliger is alleen WA-verzekerd.
Een medewerker rijdt onderweg naar school tegen een paaltje aan.
De verzekeraar van de auto vergoedt de schade. De no-claim
(korting) wordt alleen wel verlaagd, waardoor de premie voor de
medewerker stijgt.
Een medewerker rijdt met leerlingen in de auto naar een museum.
Onderweg rijdt de medewerker onfortuinlijk tegen zijn voorganger
aan. De ravage is groot. De leerlingen worden naar het ziekenhuis
afgevoerd, de auto is total loss en de spullen in de auto zijn onherstelbaar beschadigd.

