COLLECTIEVE
COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
Dekkingsvorm

Ongevallen

Verzekerde(n)

Alle personeelsleden die voorkomen in de salarisadministratie van
alle Nederlandse leden aangesloten bij verzekeringnemer

Leeftijdsgrenzen

De verzekerde(n) is/zijn 13 jaar of ouder en hebben de leeftijd van
75 jaar nog niet bereikt

Verzekerde bedragen per persoon

In geval van overlijden
In geval van algehele blijvende invaliditeit

Dekking

Beperkte dekking als vermeld in artikel 11.1.2 van de Algemene
Voorwaarden

Begunstiging

De eventuele uitkeringen zullen als volgt geschieden:
Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerden(n).
Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n).

Dekkingsvorm

Terrorisme

€ 35.000,00
€ 75.000,00

Indien zich een situatie voordoet als omschreven in het
clausuleblad terrorisme NHT, waarbij onder deze verzekering
dekking bestaat en een verschil ontstaat tussen de eventuele
uitkering uit de NHT pool en de eventuele uitkering waarop
verzekerde, krachtens deze verzekering, recht zou hebben gehad
indien het clausuleblad terrorisme NHT niet van toepassing was
geweest, doen assuradeuren uitsluitend ten aanzien van het
aandeel getekend door W.A. Hienfeld B.V. een aanvullende
uitkering ten grootte van dat verschil.
Ten aanzien van de aanvullende uitkering terrorisme hebben
assuradeuren het recht deze, met inachtneming van de
opzegtermijn van 30 dagen, door een schriftelijke opzegging aan
het eind van ieder verzekeringsjaar te doen eindigen.
Maximale aansprakelijkheid

Per gebeurtenis:
De maximale aansprakelijkheid van de risico dragende
maatschappijen gezamenlijk is beperkt tot € 2.500,000,00 per
gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract verzekerde
personen. Indien in een dergelijk geval het totaal van de per
persoon verzekerde bedragen het hiervoor genoemde maximum
te boven gaat zullen de per persoon verzekerde bedragen worden
geacht naar verhouding te zijn verminderd.

Clausules
1324

Verzekerden woonachtig in het buitenland

1. Indien uit de polis blijkt dat de verzekering eveneens van toepassing is voor verzekerden die in het
buitenland wonen, dan geldt als uitdrukkelijke voorwaarde dat zij voorkomen in de salarisadministratie
van verzekeringnemer in Nederland
2. Ten aanzien van de verzekerden woonachtig in het buitenland hebben assuradeuren het recht een
eventuele blijvende invaliditeit in Nederland te laten vaststellen. Uitkeringen in het kader van dit artikel
worden gedaan aan verzekeringnemer in Nederland. Verzekeringnemer is bij (eventuele) doorbetaling
van de uitkering zelf verantwoordelijk voor de (eventuele) afdracht van (loon)belasting.

