Beknopt dekkingsoverzicht aansprakelijkheidsverzekering KNVB

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB biedt een secundaire dekking.
Iedere vereniging dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten, die in geval van schade voor zal gaan.

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2017
Aansprakelijkheid
● De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade
(letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht aan derden.

Wie zijn verzekerd
● KNVB.
● Het bestuur van de KNVB.
● De door de KNVB toegelaten verenigingen en haar bestuurders.
● Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor contributie wordt betaald.
● Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden.
● Personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en
zomeravondwedstrijden e.d.
● Functionarissen in dienst van de KNVB en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen,
zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters en dergelijke.
● De UEFA of de FIFA als (mede)organisator van voetbalevenementen binnen Nederland.

Verzekerd bedrag
● Voor aansprakelijkheid van de genoemde verzekerden geldt een verzekerd bedrag van EUR 12.500.000,00
per aanspraak voor personen en/of zaakschade.
● Er geldt een maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar van EUR 25.000.000,00

Eigen risico
● Op uitkeringen voor letselschade en voor schade aan zaken wordt per aanspraak een eigen risico in
mindering gebracht van EUR 500,00.
● Er geldt een eigen risico van EUR 2.500,00 per aanspraak in geval de amateurvoetbalvereniging niet een
eigen aansprakelijkheidsverzekering heeft.
● Bij aansprakelijkheid voor schades lager dan EUR 500,00 respectievelijk EUR 2.500,00 behoeft derhalve
geen melding te worden gedaan bij de verzekeraar.
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Wanneer geldig
● Tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle
overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en
cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
● Tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
● Tijdens de reis naar of van dergelijke acitiveiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder
onderbrekingen.

Uitsluitingen
● Opzet; de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk of met goedvinden van een verzekerde is
toegebracht.
● Motorrijtuigen; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en luchtvaartuigen;
wel gedekt is echter de aansprakelijkheid voor schade door of met nietgekentekende motorrijtuigen, zoals
grasmaaiers, die gebruikt worden voor de aanleg of het onderhoud van sportterreinen.
● Opzicht; de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of iemand namens
hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige overeenkomst onder zich heeft;
voor het amateurvoetbal is echter wel een beperkte dekking van kracht, ondermeer voor gehuurde zaken.
● Diefstal/vermissing; de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met diefstal, verduistering,
vermissing en verwisseling van zaken.
● Asbest; niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband
houdend met asbest of asbesthoudende zaken.
● Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, verband houdt met of
berust op legionella.

Toerekenbaarheid
● Voor een geldig beroep op deze verzekering is in ieder geval vereist dat een verzekerde voor de
toegebrachte schade aansprakelijk is, dat er een zogenaamde toerekenbare tekortkoming aan de orde is; het
is belangrijk om te weten dat er in het algemeen geen aansprakelijkheid is voor schade die bij een 'normaal
spelverloop' wordt toegebracht.

Schademelding
● Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden per e-mail aan Aon onder
vermelding van KNVB-V0100097775. Het e-mail adres is claims.nederland@aon.nl.
Bij vragen kan contact opgenomen worden met Fred Stephenson, tel. 020-430 5874.

Andere verzekeringen
● De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige
andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden
geclaimd.

Polisvoorwaarden
● Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden.
● Voor overige informatie over verzekeringen, verwijzen wij u graag naar de website –
www.sportverzekeringen.nl
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