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Verzekeringnemer Vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Postbus 517
3500 AM UTRECHT

Polisblad

Polisnummer 5051-21028350302
Relatienummer 92520946
Ingangs-/Wijzigingsdatum 1 januari 2019
Premievervaldatum 1 april 2021
Contractvervaldatum 1 januari 2022 met automatische verlenging
Contractduur 1 jaar

Reden afgifte Naverrekening 2019 / toeslag 30%

Soort verzekering Aansprakelijkheid bedrijven
Hoedanigheid Vechtsportvereniging

Vechtsportvere
Voorrisico Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien 01-08-2014

uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor 01-08-2014. 01-08-2014
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar 01-08-2014
verband houden of uit elkaar voortvloeien dan is voor de toepassing 01-08-2014
van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks. 01-08-2014

Dekkingsgebied Zie voorwaarden
Zie voorwaarde

Premiegrondslag De premie is gebaseerd op de navolgende factor(en)
Aantal leden/medewerkers 2500 Ö € 0,80 :

De minimumjaarpremie exclusief kosten, assurantiebelasting en korting 1.
bedraagt € 1.750,00

Eigen risico € 125,00 per aanspraak in geval van zaakschade
01-04-2020

Herberekening Op deze verzekering is jaarlijkse naverrekening van toepassing. 01-04-2020

Verzekerde rubrieken Maximum verzekerde bedragen voor alle verzekerde rubrieken tezamen:
- Conform polisvoorwaarden
per aanspraak € 2.500.000,00

met een maximum per verzekeringsjaar van € 5.000.000,00

5
Voorwaarden AVB-A2016

Belangrijk
In de polisvoorwaarden kunnen belangrijke aanvullende regelingen staan over
bijv. eigen risico's, (maximale) vergoedingen en wat u moet doen bij schade
of hoe u schade kunt melden.
Deze voorwaarden vindt u op www.nedasco.nl. Ga naar 'Consumenten'
of 'Werkgevers' -> 'Voorwaarden inzien'. Wilt u de polisvoorwaarden
thuisgestuurd krijgen? Neem dan contact op met uw adviseur.
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Datum 1 maart 2021
Polisnummer 5051-21028350302
Blad 2

Volgblad(en) Zie bijgevoegd(e) clausuleblad(en) met de hieronder genoemde clausules
R1712
R2374
R2135
C0300

Netto premie € 495,00 per kwartaal exclusief kosten en assurantiebelasting.

Datum afgifte 1 maart 2021

Verzekeraar(s) Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
#999#

Afgegeven door Gevolmachtigde, Nedasco B.V. te Amersfoort
A. Ruitenbeek, directeur
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