Verzekeringspolis
Naam:		De stuyverij VZW.
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Het is belangrijk om je eerst te registreren als Cokido-lid. Pas na de registratie & bevestiging
is deze verzekering van toepassing. Heb je hierover nog vragen? Aarzel dan niet om onze
helpdesk te contacteren (hallo@cokido.org)

Verzekerde activiteit: Cokido, buitenschoolse kinderopvang.

Vakantieopvang : enkel de bij de verzekeringnemer geregistreerde groepen zijn
verzekerd
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Tot het verzekerde risico behoren ook alle nevenactiviteiten die verband houden met de
verzekerde hoofdactiviteit.
Worden beschouwd als nevenactiviteiten:
• Vergaderingen, trainingen, wedstrijden en repetities georganiseerd door de
verzekeringnemer;
• Het onderhoud, de kleine herstellingen en de schoonmaak van de gebouwen en
installaties gebruikt voor de verzekerde activiteiten;
• De montage en demontage van het materieel;
• De deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen; de organisatie van
commerciële, culturele of sociale manifestaties;
• Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter ondersteuning van de
verzekerde activiteit;
• De bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip van het risico van
voedselvergiftiging.

Verzekerden: Burgerlijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand
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Behalve voor wat betreft de waarborg beroepsaansprakelijkheid (indien gewaarborgd)
zijn volgende personen verzekerd voor de waarborgen BA en Rechtsbijstand :
• de organisatie
• bestuur: de bestuurders van de organisatie
• vrijwilligers:
• de vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de
organisatie
• de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie
op lossere of ad hoc basis inzetten, zoals familieleden van de vaste
vrijwilligers;
• deelnemers: de deelnemers aan de activiteiten ingericht door de
verzekeringnemer
• betaalde oppassers
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Verzekerde waarborgen en kapitalen: Burgerlijke aansprakelijkheid
Waarborg Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
BA Uitbating (bedragen per schadegeval) en BA Na Levering (bedragen per schadegeval
en per verzekeringsjaar)

Franchise : 125 EUR

1.250.000 EUR
250.000 EUR
250.000 EUR
25.000 EUR
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Lichamelijke schade:				
Materiële schade:					
Zuiver onstoffelijke schade:			
Toevertrouwd goed:				

Waarborg persoonlijke BA/BA vrijwilligers
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Voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 (privé-leven) en/of aan
de wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers:
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Lichamelijke schade:				
12.500.000 EUR
Stoffelijke schade:					
625.000 EUR
Franchise in stoffelijke en onstoffelijke schade: 123,95 EUR
De verzekerde bedragen voor lichamelijke en stoffelijke schade en de
franchise worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
en wijzigen volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer van de
maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed
en het indexcijfer 119,64 (basis 100 in 1981).

Verzekerde waarborgen en kapitalen: Rechtsbijstand
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Strafrechtelijk verweer: 				
Burgerlijk verhaal:					
Onvermogen:					
Voorschot:						
Borgstelling:						

25.000 EUR
25.000 EUR
7.500 EUR
12.500 EUR
12.500 EUR

Voor de waarborgen Burgerlijk verhaal, Onvermogen en Voorschot op vergoeding is een
drempel van 200 EUR van toepassing
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Lichamelijke Ongevallen groep 1: Verzekerde waarborgen, kapitalen en
verzekerden (bedragen per verzekerde)
Verzekerden: vrijwilligers + deelnemers(kinderen)
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Verzekerde waarborgen en kapitalen
Overlijden:						
Blijvende invaliditeit: 				
Tijdelijke invaliditeit:				
Wachttijd: 30 dagen
Vergoedingsperiode: 1 jaar
Medische en Andere kosten:			
Franchise: 25 EUR

2.500 EUR
12.500 EUR
0 EUR
2.500 EUR
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Sublimieten (binnen het maximum verzekerd kapitaal)
Orthopedische apparaten en prothesen (inclusief hoorapparaten) 1.500,00 EUR
Brillen en glazen					
400,00 EUR
Tandprothesen					
1.500,00 EUR
maximum per tand					
450,00 EUR
Verzorging in het buitenland			
2.500,00 EUR
Begrafeniskosten					
2.500,00 EUR
Opzoekings- en repatriëringskosten		
2.500,00 EUR

Algemene voorwaarden: 0037-VERAS/N-032012
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Deze polis is conform aan de volgende wettelijke bepalingen:
• De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd
door de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006.
• Het Koninklijke besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot
dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de
organisaties die werken met vrijwilligers.

Vraag dit nog even na:

In deze verzekeringspolis is brand- en waterverzekering niet inbegrepen. Dit zit in de
verzekering van het gebouw. Vraag dit zeker nog eens na bij de eigenaar van het gebouw
of dit in orde is. Schade aan het gebouw is dan wel verzekerd door Cokido.
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