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Collectieve ongevallenverzekering KNGU
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) heeft voor alle leden en vrijwilligers van de bij haar
aangesloten verenigingen en/of stichtingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering biedt tevens dekking aan alle niet K.N.G.U. leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de
activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

Wat wordt verstaan onder de term ‘ongeval’?
Een ongeval is een plotselinge, tegen de wil van de verzekerde, van buiten komende geweldsinwerking op
het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat met
overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg.

Wat is de hoogte van de verzekering?
Overlijden
•
•
•

Bij overlijden is de uitkering EUR 10.000,00.
De uitkering is eenmalig.
De uitkering wordt gedaan aan de wettelijke erfgenamen.

Blijvende invaliditeit
•

Bij blijvende invaliditeit is de uitkering EUR 30.000,00. Hierbij wordt rekening gehouden met een
uitkeringsschaal.
o Bij volledig functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt aangegeven welk percentage
wordt uitgekeerd.
o Bij gedeeltelijke functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt uitgegaan van een
evenredig deel van dit percentage.

•
•

De uitkering is eenmalig.
De uitkering wordt gedaan aan de verzekerde.

Waar en wanneer is er dekking?
De dekking is wereldwijd en geldt tijdens alle clubactiviteiten (waaronder ook trainingen en vergaderingen)
,mits met toestemming van de KNGU of de aangesloten vereniging:
•

De dekking start op het moment dat verzekerde zijn woning/verblijfplaats verlaat met als doel
rechtstreeks en langs de kortste weg naar de plaats te begeven waar de bedoelde activiteiten
plaatsvinden.

•

De dekking eindigt zodra de verzekerde zijn woning/verblijfplaats rechtstreeks en langs de kortste
weg heeft bereikt na afloop van de activiteiten.

Ik heb een schade, wat nu?
Meldt een (mogelijke)schade met het schadeaangifteformulier en de daarbij behorende stukken naar
kngu@meijers.nl.
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Andere documenten die belangrijk zijn?
Het certificaat van de verzekering is ook beschikbaar op deze website. Hierin staat een kort overzicht van de
verzekerde bedragen, naam verzekeraar, etc. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website
van Meijers Assurantiën.

Ik heb nog een vraag, wie kan mij helpen?
Voor verdere vragen kunt contact opnemen met Meijers. Bereikbaar op telefoonnummer 020-5042745 of
e-mailadres info@meijers.nl.

