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Domino-pakket - toelichting
Ongevallenverzekering
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve verzekering
van het Dominopakket Schoolverzekering.nl bij Allianz
Nederland en de daarbij behorende polisvoorwaarden en
clausulebladen.

•

Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten
worden ontleend.

7. Premie-berekening
De premie is gebaseerd op het aantal leerlingen en wordt
jaarlijks op basis van een opgave van de school opnieuw
vastgesteld.

2. Verzekeringsvoorwaarden
• Algemene Voorwaarden COV14
• op het polisblad vermelde bijzondere voorwaarden.
Deze Verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website:
www.schoolverzekering.nl
3. Verzekerden
• bestuurs-, directie-, en personeelsleden;
• de stagiaires van andere scholen;
• de vrijwilligers en ouderparticipanten;
• de leerlingen.
4. Dekking
Deze verzekering is in binnen- en buitenland geldig
Gedurende 24 uur per dag zowel tijdens als buiten
schooltijden voor :
• bestuurs-, directie-, en personeelsleden;
• de stagiaires van andere scholen;
• de leerlingen.
Gedurende de tijd dat men in deze hoedanigheid actief is
voor de school als:
• de vrijwilligers en ouderparticipanten.
5. Verzekerde bedragen per verzekerde
A. € 500 bij overlijden;
B. max. € 20.000 voor blijvende invaliditeit;
C. niet verzekerd ( AOV dekking);
D. max. € 1.000 voor geneeskundige kosten voor zover net
elders verzekerd;
E. tandheelkundige behandeling tot ten hoogste € 2.000
voor zover niet elders verzekerd;
F. € 40 uitkering per dag voor gezinsverzorging en/of
bijles na ziekenhuisopname gedurende max. 50 dagen
en mits de opname langer duurt dan 24 uur en
indien en zolang op medische gronden verpleging,
onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis
kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken
behandeling door een specialist noodzakelijk moet zijn.
6. Uitsluitingen
Niet meeverzekerd zijn de ongevallen ontstaan door of
tijdens de volgende activiteiten:
• opzettelijk veroorzaakte ongevallen;
• onder kennelijke invloed van alcohol, geneesmiddelen
en drugs;
• bewuste roekeloosheid;
• professionele sportbeoefening;
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voorbereiding tot en deelname aan
snelheidswedstrijden en/of ritten met een motorrijtuig of
(lucht)vaartuig.
Zie voor meer uitsluitingen de voorwaarden.

8. Schademelding
Behalve bij overlijden dienen aanspraken op deze
verzekering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het
ongeval te worden gemeld.
Bij overlijden geldt een uiterlijke termijn van 48 uur
vóór de begrafenis/crematie.
Schoolverzekering.nl

Telefoon +31(0)73-6100660
info@cbocbo.nl

Meer informatie

www.schoolverzekering.nl

