Dekkingsoverzicht verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis
o Rubriek Ongevallen en persoonlijke eigendommen
 Verzekerde bedragen ongevallen
Overlijdensdekking
Algehele blijvende invaliditeitsdekking
Geneeskundige kosten
Psychische hulpverlening na aanleiding
van molest of trauma

EUR
EUR
EUR

12.500,00
25.000,00
1.000,00

EUR

5.000,00

Acute huishoudelijke hulp (max 30 uur)

EUR

750,00

 Verzekerde bedragen ongevallen inzittenden
Deze dekking is van toepassing voor inzittenden van het voertuig met de vrijwilliger
als bestuurder.
Overlijdensdekking
Algehele blijvende invaliditeitsdekking

EUR
EUR

7.500,00
25.000,00

 Verzekerde bedragen persoonlijke eigendommen
Schade algemeen per gebeurtenis

EUR

5.000,00

Voor de volgende kostbaarheden gelden de volgende sublimieten:
¾ Beeld- en geluidsapparatuur
EUR
500,00
¾ Computerapparatuur
EUR
1.500,00
¾ Sieraden
EUR
500,00
¾ Horloges
EUR
250,00
¾ (zonne)bril / contactlenzen
EUR
500,00
¾ Kunstmatige gebitselementen
EUR
500,00
¾ Fiets
EUR
750,00
Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.
Voor deze rubriek geldt een cumulatieve limiet van EUR 2.500.000,00 per gemeente per
gebeurtenis.

o Rubriek Aansprakelijkheid vrijwilligers
Verzekerde bedrag maximaal per gebeurtenis
Verzekerd bedrag maximaal per jaar

EUR 2.500.000,00
EUR 5.000.000,00

Opzichtdekking
¾ Voor schade aan roerende zaken
¾ Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar
¾ Voor schade aan onroerende zaken
¾ Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar

EUR
EUR
EUR
EUR

10.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00

Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer,
bewerking, behandeling, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om
welke reden dan ook.
Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.

Verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis.
Dit overzicht is een beknopte weergave van de polis(voorwaarden); er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

o Rubriek Aansprakelijkheid Rechtspersonen
Verzekerde bedrag maximaal per gebeurtenis
Verzekerd bedrag maximaal per jaar

EUR 2.500.000,00
EUR 5.000.000,00

Opzichtdekking
¾ Voor schade aan roerende zaken
¾ Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar
¾ Voor schade aan onroerende zaken
¾ Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar

EUR
EUR
EUR
EUR

10.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00

Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer,
behandeling, bewerking, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om
welke reden dan ook.
Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.

o Rubriek Rechtsbijstand voor vrijwilligers
Verzekerden op de polis zijn de vrijwilligers die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk
verrichten voor in de verzekerde gemeente gevestigde organisaties.
Een verzoek tot rechtsbijstand kan alleen ingediend worden als het om een belang gaat van
EUR 225,00 of meer.
Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.
Indien nodig zal DAS Rechtsbijstand (naast de behandeling van eigen juristen en
specialisten) ook externe kosten maken welke zijn gemaximeerd op EUR 35.000,00 per
geschil.
Denk daarbij aan kosten voor externe deskundigen, mediator, kosten van getuigen,
proceskosten, reis- en verblijfkosten.

o Rubriek Verkeersaansprakelijkheid vrijwilliger (wegam)
Deze verzekering geeft dekking voor de volgende risico’s:
De aansprakelijkheid van verzekerde voor personen en/of zaakschade op grond van de
werkgeversaansprakelijkheid (7:658 BW) en (7:611 BW) waaronder wordt verstaan:
• Schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al of niet de dood
tot ten gevolge hebbende;
• Smartengeld;
• Derving van levensonderhoud;
• Begrafeniskosten;
• Cascoschade aan de eigen auto, indien geen cascodekking aanwezig is;
• Verlies van bonuskorting tot maximaal 2 jaar en vergoeding van het eigen risico;
Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis

EUR 1.250.000,00

Verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis.
Dit overzicht is een beknopte weergave van de polis(voorwaarden); er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

