POLIS VOOR VRIJWILLIGERS
ONGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Polisnummer: 3151524 Centraal Beheer / Relatienummer 170506
Verzekeringnemer: Gemeente Rotterdam
Verzekerde: De individuele vrijwilliger, echter niet de leden dan wel het bestuur van de organisatie,
tenzij werkzaam als vrijwilliger. Maatschappelijk stagiars en Mantelzorgers.
Definitie Vrijwilliger:
Vrijwilligers die vanuit Nederland georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk doen.
- Tevens in het kader van tegenprestatie (UWV, bedrijfsarts e.d.)
- Het werk is voor anderen of de samenleving.
- Het werk heeft maatschappelijk belang.
Niet verzekerd: vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers.
Definitie Maatschappelijk stagiars
Stage vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs.
- De stage heeft een maatschappelijk belang
Definitie Mantelzorgers
Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
- Minimaal 8 uur per week.
- Aan een chronische zieke of gehandicapte partners, ouder, kind, vriend of buur.
- De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.
ONGEVALLENVERZEKERING
A. € 12.500,00 bij overlijden
B. € 25.000,00 bij invaliditeit
C. € 1.000,00 geneeskundige kosten
Het ongeval is verzekerd door een onverwachte gebeurtenis tijdens het vrijwilligerswerk inclusief het
komen en gaan van huis naar werk en terug.
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
De aansprakelijkheid van vrijwilligers aan activiteiten is als secundaire dekking meeverzekerd. Dit
betekent dat altijd moet worden beoordeeld of er niet een primaire polis van een vrijwilligers is die
dekking voor de schade biedt.
Verzekerd bedrag 2.500.000,00 euro per aanspraak.
Eigen risico: geen.
PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
Verzekerd bedrag 5.000,00 euro per gebeurtenis. Voor zaken als computers, sieraden, kunstmatige
gebidselementen, fietsen en dergelijke gelden lagere sublimieten.

Melden van een ongeval of schade

Een ongeval moet zo snel mogelijk worden gemeld bij team Verzekeringen of bij afwezigheid
rechtstreeks aan Centraal Beheer. In elk geval binnen 3 maanden. Bij overlijden melden de
nabestaande minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie.
Bij aansprakelijkheid zodra de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld of het waarschijnlijk is dat hij
later aansprakelijk gesteld wordt. Verzekerde dient zich te onthouden van uitspraken over schuld of
betalen of aansprakelijkheid of iets anders wat voor de verzekeraar nadelig kan zijn.
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