BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING t.b.v. SNOWPROS.NL

Het polisnummer van deze AVB van Interpolis is 1511850560.
Verzekeringnemer:
•

SNOWPROs.NL
Sint Annastraat 4
1381 XR Weesp

Hoedanigheid:
•

Belangenvereniging voor sneeuwsportleraren

Ingangsdatum:
•

01-01-2016

Dekking:
•

Bedrijfsaansprakelijkheid - producten/diensten - werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerde bedragen:
•
•
•

€ 2.500.000,-- maximum verzekerde bedrag per aanspraak;
€ 5.000.000,-- maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar;
€ 7.000.000,-- maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar voor de twee
provincies in Oostenrijk, Vorarlberg en Tirol. Het betreft maximaal 20
sneeuwsportleraren per jaar en betreft een secundaire dekking. Indien de
sneeuwsportleraar ter plaatse in Oostenrijk is verzekerd, gaat die verzekering
voor (primaire dekking).

Eigen risico:
•

€ 100,-- per schadegebeurtenis voor schade aan zaken

Clausules:
Leden secundair
Onverminderd het bepaalde in de polisvoorwaarden is meeverzekerd de aansprakelijkheid
van de leden, voor zover zij optreden in de hoedanigheid van lid van de vereniging en voor
zover zij dit risico niet elders hebben verzekerd.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar voor schade
toegebracht tijdens sport en spel.
Hoger verzekerd bedrag
Twee provincies in Oostenrijk, Voralberg en Tirol, eisen van buitenlandse sneeuwsportleraren een verzekerd bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid van € 7.000.000,-.
Het betreft maximaal 20 sneeuwsportleraren per jaar. Wij verzoeken u na te gaan of de
aansprakelijkheid van deze sneeuwsportleraren verzekerd is via de Oostenrijkse skischool.
Jaarlijks, uiterlijk per 1 december, ontvangt Interpolis een overzicht met daarop de namen

van deze sneeuwsportleraren en de skischool waarvoor men werkzaam is. Tevens
vermelding of men is verzekerd via de skischool.
Wij verlenen een secundaire dekking voor de sneeuwsportleraren in Vorarlberg en Tirol met
een verzekerd bedrag van € 7.000.000,- per jaar.
Off-piste skiën en snowboarden
Interpolis verzekert het off-piste skiën en snowboarden. De dekking is van toepassing mits
er geen verbod geldt vanuit het skigebied, tenzij de sneeuwsportleraar aantoont dat hij niet
op de hoogte kon zijn van het verbod. Bij schade houden wij ook rekening met meldingen
van de lokale lawine-waarschuwingsdiensten.
Verzekerden
- NVVS h.o. SNOWPROs.NL.
- Ondergeschikten van NVVS.
- Bestuurders en toezichthouders van NVVS.
- Verenigingsleden c.q. sneeuwsportleraren die in het bezit zijn van een geldig, door
SNOWPROs.NL erkend, diploma.
Wij verzekeren de aansprakelijkheid van sneeuwsportleraren in de hoedanigheid van
sneeuwsportleraar.
Uitsluiting wedstrijden
Wij verzekeren niet de aansprakelijkheid voor schade door deelname aan of door het
organiseren van wedstrijden. De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het
deelnemen aan of het organiseren van toertochten is wel verzekerd.
Geldigheidsgebied
•

De gehele wereld inclusief USA en Canada. (Clausules overrulen de algemene
polisvoorwaarden, m.a.w. er is wel sprake van een USA/Canada dekking).

Eigen risico USA/Canada
Voor schade die ontstaat in de USA of Canada hanteren wij een eigen risico van € 5.000,-.
Samenloop
De aansprakelijkheidsverzekering heeft een secundair karakter. Als de aansprakelijkheid
van de sneeuwsportleraar op zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering of op de
aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever of de skischool is verzekerd, geeft de
aansprakelijkheidsverzekering van SNOWPROs.NL uitsluitend aanvullende dekking op de
verzekerde bedragen van de verzekering van de sneeuwsportleraar of de verzekering van
de opdrachtgever of de skischool. Wij vergoeden niet het eigen risico op de andere
verzekering.
Polisvoorwaarden:
Hoofdstuk 5 paragraaf 1 – 2 – 3 – 11
Zie bijlage: Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact polis

Roosendaal, 28-12-2015

