O NG E V AL L E NV E RZ E KE RI NG V OOR DE AM ATE U RS E CTI E V AN DE KN V B
BEKNOPTE INSTRUCTIES
OVERLIJDEN:

Binnen 48 uur melden aan onze expert Cunningham Lindsey.
Telefoon: 0 1 0 - 3 0 0 9 0 0 0 (7 dagen per week, 24 uur per dag)
Bij overlijden ten gevolge van een ongeval is 20.000,00* verzekerd

MEDISCHE KOSTEN:

Verzekerd: medische kosten tot 500,00* en tandartskosten tot 1.000,00*.
1. verzamel alle nota’s die horen bij dit ongeval (maak hiervan een kopie voor uzelf);
2. stuur ze in naar uw zorgverzekeraar;
3. bij (gedeeltelijke) afwijzing de volgende stukken insturen aan Hienfeld::
•
de nota’s of kopieën daarvan
•
de beslissing van uw zorgverzekeraar
•
het volledig ingevulde schadeformulier.
•
(niet volledig ingevuld wordt teruggestuurd)

INVALIDITEIT:

U bent verzekerd voor een eenmalige uitkering bij blijvende functionele invaliditeit ten
gevolge van een ongeval. Tot een leeftijd van 19 jaar is het maximum verzekerd
bedrag 75.000,00*, voor de leeftijd 19 jaar en ouder is dat 37.500,00*. U dient het
volledig ingevulde formulier aan Hienfeld in te sturen, pas wanneer u met uw arts van
mening bent dat er ten gevolge van het door u opgelopen letsel blijvende invaliditeit
resteert. Bij het vaststellen van de blijvende invaliditeit door een arts wordt er geen
rekening gehouden met uw beroep of hobby’s.

ONGEVAL
Onder ongeval wordt verstaan: een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op
het lichaam van de verzekerde, welke geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de dood,
blijvende invaliditeit of geneeskundige (tandheelkundige) kosten het gevolg is/zijn.
NIET VERZEKERD:
Kosten welke vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar.
No-claim verlies bij uw zorgverzekeraar.
Schade aan brillen, uitneembare gebitsprothesen, kleding, inkomstenderving, krukken, reiskosten en dergelijke.
ALGEMEEN
Volg strikt de aanwijzingen en het schema van het formulier. Deze verzekering geeft dekking aan leden, scheidsrechters,
coaches, consuls, verzorgers, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers tijdens alle activiteiten georganiseerd door
de voetbalvereniging of de KNVB.
U dient zich na een ongeval met letsel meteen onder behandeling te stellen van een arts.
Wij wijzen u erop dat u de nota´s van medische- en tandheelkundige kosten eerst aan uw eigen zorgverzekeraar dient in
te sturen, voordat u deze aan ons instuurt. Vergoed worden de, binnen 730 dagen na de dag van het door deze polis
gedekte ongeval, medisch noodzakelijk gemaakte kosten.
Voor scheidsrechters geldt in een aantal gevallen een uitgebreidere dekking. U kunt bij Hienfeld hiervoor een aanvullend
schadeformulier aanvragen.
Ten aanzien van een spelend lid, trainer of coach biedt deze polis, tijdens wedstrijd of training dekking voor het
overlijdensrisico als gevolg van een acute hartstilstand/herseninfarct voor een bedrag van 2.000,00 *.
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen worden teruggestuurd.
* Genoemde bedragen zijn een momentopname en kunnen per seizoen wijzigen
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