De Vrijwilligerspolis Son en Breugel
betreft: Persbericht
datum: oktober 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEMEENTE SON en BREUGEL VERZEKERT ALLE VRIJWILLIGERS AUTOMATISCH
ONDER DE VRIJWILLIGERSPOLIS, INCLUSIEF DE BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE ORGANISATIES.
Al vele jaren kent gemeente Son en Breugel collectieve verzekeringen voor
vrijwilligersorganisaties en hun vrijwilligers in de gemeente: de Vrijwilligerspolis.
Om het belang te onderstrepen van vrijwilligerswerk voor de samenleving wordt
de Vrijwilligerspolis gratis door de gemeente aangeboden.
Verzekeringen
Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen
tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen.
Vanaf 1-1-2014 is ook de bestuurders aansprakelijkheid collectief verzekerd.
De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / “derden”
veroorzaakt door bestuur en vrijwilligers tijdens werkzaamheden voor de organisatie.
De ongevallenverzekering biedt schadevergoeding aan vrijwilligers, na een ongeval
overkomen tijdens werkzaamheden voor de organisatie, inclusief het komen van
en gaan naar activiteiten. Onderdeel daarin is de casco - schade dekking van privé auto’s
van vrijwilligers. Onder de Vrijwilligerspolis zijn verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwilligers van
de organisatie, stagiaires in het kader van School Maatschappelijke Stages en verkeersregelaars.
De Bestuurders aansprakelijkheid verzekering biedt dekking als bestuursleden van een stichting of vereniging anderen financiële schade toebrengen. Dan kan – onder voorwaarden –
het bestuurslid of het gehele bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.
De nieuwe Bestuurders aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico per 1-1-2014 af.
De werkzaamheden ten behoeve van de collectieve verzekeringen worden door
Vrijwilligerspunt Eindhoven uitgevoerd, zoals informatievoorziening, registratie van organisaties,
schademelding en bijhouden van het schadeverloop.
AUB schademeldingen bij Vrijwilligerspunt Eindhoven indienen.
Schademelding kan rechtstreeks via de website van Vrijwilligerspunt Eindhoven.
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Registratie
De collectieve verzekeringen gelden automatisch voor alle vrijwilligersorganisaties
en “mix”- organisaties in Son en Breugel met hun vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties dienden
zich hiervoor in het verleden aan te melden bij Vrijwilligerspunt Eindhoven.
De aanmeldingsplicht is vervallen. ALLE vrijwilligersorganisaties met hun vrijwilligers zijn direct
en automatisch verzekerd onder de Vrijwilligerspolis. Wel worden organisaties vriendelijk
verzocht om, als zij nog niet eerder waren aangemeld, zich bij Vrijwilligerspunt Eindhoven als
verzekerde organisatie uit Son en Breugel te laten registreren. Ook al is het voor deelname aan
de verzekeringen niet meer nodig, registratie van organisaties is makkelijk bij informatievoorziening en schadebehandeling.
Nadere informatie over de Vrijwilligerspolis, bijvoorbeeld de polisvoorwaarden en het registratieformulier kan worden ingewonnen bij Vrijwilligerspunt Eindhoven.
Alle informatie is ook te vinden op de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis
Daar treft u ondermeer aan: de brochure, polisvoorwaarden, registratieformulier en het
schadeformulier.
Ook voor de extra Casco-Object dekking bij evenementen kunt u Vrijwilligerspunt Eindhoven
benaderen.

Vrijwilligerspunt Eindhoven
Algemeen e-mailadres
Website
Telefoon
Buiten kantoortijden

Wouter Smith
de.vrijwilligerspolis@vrijwilligerspunteindhoven.nl
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis
040 – 219 33 99
bij calamiteiten 06 – 20 880 957
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De Vrijwilligerspolis
‘Uw vrijwilligers goed verzekerd!’
Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd?
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed
verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het
vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren.
Vrijwilligerspunt Eindhoven heeft hiervoor
de Vrijwilligerspolis in het leven geroepen.
Vrijwilligersorganisaties kunnen via deze collectieve
verzekering hun vrijwilligers verzekeren. Zodat ze
verzekerd zijn tegen de risico’s waaraan ze bloot
( kunnen ) staan tijdens het uitvoeren van
vrijwilligerswerk. De polis geldt voor alle vrijwilligers
(ook bestuursleden ) die voor de organisatie werken.
Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet
via deze polis verzekerd.
De Vrijwilligerspolis is gratis.
De kosten worden gedragen door de gemeente.
Er is dus geen reden om uw vrijwilligers
onverzekerd hun werk te laten doen.
Uit welke verzekeringen bestaat de
Vrijwilligerspolis?

En de persoonlijke eigendommen van de
vrijwilligers?
Er is dekking voor zaakschade aan persoonlijke
eigendommen van vrijwilligers na een ongeval.
Het verzekerd bedrag is € 5.000,--.
Cascoschade aan het prive motorvoertuig
van vrijwilligers is, onder voorwaarden, aanvullend
voor max. € 30.000,- verzekerd. Ook het no-claim
verlies.
Deze dekking kent een eigenrisico van € 250,2/3. Tegen welke risico’s zijn vrijwilligers en hun
organisaties verzekerd met de
aansprakelijkheidsverzekering?
Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid
voor schade die is ontstaan aan zaken van derden.
( uitzondering: (motor)voer-vaar-vliegtuigen )
De verzekering dekt tegelijkertijd de
aansprakelijkheid voor personenschade.

De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:
1. een schadeverzekering ongevallen voor
vrijwilligers;
2/3. een aansprakelijkheidsverzekering voor
de organisatie en voor de vrijwilligers;
4. een ongevallen inzittenden verzekering;
5. een schadeverzekering verkeersdeelnemers.
6. een bestuurders aansprakelijkheid verzekering

De aansprakelijkheid van de
vrijwilligersorganisaties zelf is eveneens
verzekerd.
Onder de aansprakelijkheidsverzekering valt niet
de schade aan eigendommen van de organisatie
en de vrijwilligers zelf.

1. Tegen welke risico’s zijn vrijwilligers
verzekerd met de schadeverzekering
ongevallen?

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,--.
Er is geen eigen risico.

Verzekerd bedrag W.A.

De verzekering voorziet in een
schadevergoeding aan een vrijwilliger (of diens
nabestaanden ingeval van overlijden) ten gevolge
van een ongeval waarbij de personenschade die een
vrijwilliger lijdt volledig wordt vergoed.
Deze schadevergoeding is niet afhankelijk van de
vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Opzichtschade

Verzekerd bedrag Ongevallen

Het verzekerd bedrag voor roerende zaken is
€ 10.000,-- en voor onroerende zaken
€ 100.000,--.

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,--.
Er is geen eigen risico.

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken
van anderen die een vrijwilligersorganisatie in gebruik
heeft, is eveneens verzekerd.
Verzekerd bedrag Opzichtschade
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4. Tegen welke risico’s zijn vrijwilligers
verzekerd met de ongevallen inzittenden
verzekering?

De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende
verzekering welke alleen geldt als er niet op een
andere manier in risico-dekking is voorzien

In het huidige verkeer kunnen zich situaties voordoen
waarbij een inzittende schade lijdt.
Dat kan ook vrijwilligers overkomen.

De Vrijwilligerspolis staat op naam van
Vrijwilligerspunt Eindhoven.
Vrijwilligerspunt Eindhoven is de polishouder.
De verzekeringen van de Vrijwilligerspolis
zijn, via assurantiemakelaardij IAK Eindhoven,
ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij
Chartis te Rotterdam.

Deze verzekering geeft een uitkering bij:
• overlijden;
• blijvende invaliditeit.
Het ongeval dient te zijn ontstaan binnen de
Benelux of Duitsland en het motorrijtuig dient op het
moment van het ongeval in gebruik te zijn voor het
vrijwilligerswerk.

Waar kunt u zich voor de Vrijwilligerspolis
aanmelden en laten registreren ?

Verzekerd bedrag per persoon
A. bij overlijden € 7.500,-- per persoon
B. bij blijvende invaliditeit € 25.000,-maximaal

Voor meer informatie over en registratie voor de
Vrijwilligerspolis kunt u contact opnemen met
Vrijwilligerspunt Eindhoven.
Alle informatie staat ook op de website.

5. Welk risico dekt de schadeverzekering
Verkeersdeelnemers?

Vrijwilligerspunt Eindhoven
De Vrijwilligerspolis
Postbus 2077
5600 C.B. Eindhoven
Telefoon: 040 - 219.34.00
Buiten kantoortijden: 06 – 20.880.957
( bij calamiteiten )
Email:
de.vrijwilligerspolis@vrijwilligerspunteindhoven.nl
Via de websitepagina:
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/vrijwilligerspolis.

Deze verzekering geeft recht op vergoeding van
schade die werknemers / vrijwilligers van de
organisatie lijden als gevolg van een ongeval tijdens
deelname aan het verkeer.
Verzekerd bedrag:
Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,Er is geen eigen risico
6. Welke risico dekt de Bestuurders aansprakelijkheid verzekering?
Dit is een afdekking van de privé aansprakelijkheid
van bestuursleden bij een financiele schade
van “derden“ waarvoor het bestuur/bestuurslid
aansprakelijk wordt gesteld.
Verzekerd bedrag € 500.000,- per aanspraak.
Er is geen eigen risico.
Wat moet u doen bij schade?
Na een ongeval/schade dient u dit zo snel
mogelijk aan Vrijwilligerspunt Eindhoven te
laten weten. Op de website vindt u een
schade-aangifteformulier. Hierop kunt u alle
belangrijke feiten en omstandigheden invullen.
Door een schade of een ongeval zo snel mogelijk bij
Vrijwilligerspunt te melden, voorkomt u
problemen achteraf.

Notabene:
Onder de W.A. dekking van de Vrijwilligerspolis is
o.a. niet verzekerd: diefstal, vermissing en
verdwijning van zaken/goederen en geld; schade door
weersomstandigheden; schade aan eigendommen van
de verzekerde organisatie zelf; schade aan
eigendommen van de vrijwilligers.
Ook voor aanmelding voor de aparte
Casco Object dekking bij evenementen kunt u contact
opnemen met Vrijwilligerspunt Eindhoven.
Deze brochure is een korte uitleg van de
verzekeringen. Enkel aan de polisvoorwaarden
kunnen rechten worden ontleend.
De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij
Vrijwilligerspunt Eindhoven en staan op de website.
Deze brochure vervangt alle voorgaande versies en
geldt vanaf 1-1-2012.
Versie 2, met BTA.
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