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Ongevallenverzekering 
Collectief
Voor bedrijven, scholen, verenigingen 

en stichtingen



Philip de Bruin, 
Bloemenzaak Belle Fleur

Een mooi gebaar voor
werknemers

“Ongeveer acht jaar geleden ben ik gestart met
mijn bloemenzaak. Al snel kon ik het alleen niet
meer bijbenen. Inmiddels heb ik drie zaken en
twaalf mensen in dienst. We weten allemaal van
aanpakken. In de winkels, in ons magazijn, bij de
bezorging en bij de inkoop op de veiling. Overal
is veel te doen en een ongeluk zit in een klein
hoekje. Als er dan eens wat gebeurt, wil je wat
kunnen betekenen. Daarom heb ik een ongeval-
lenverzekering gesloten. Mijn medewerkers von-
den het een mooi gebaar.”



Marlies Vennix, 
Beatrixcollege

Financiële steun voor
ouders

“Vaak genoeg zeg ik tegen mijn klas: kijk uit 
op weg naar huis, doe voorzichtig in het verkeer.
Maar ja, een ongeluk is zo gebeurd, ook onder
schooltijd. Vorige maand nog kreeg een leerling
tijdens de gymles een honkbal in zijn gezicht.
Allebei zijn voortanden eruit! De ouders waren 
zo gebeld en gelukkig snel van de schrik be-
komen. Want onze school heeft het gewoon
prima geregeld.”



Jasper van Leeuwen, 
zwemvereniging De Dolfijn 

Alles geregeld voor 
leden

“Bij ons op de zwemclub is er tijdens lessen 
en trainingen gelukkig nog nooit wat gebeurd. 
Maar het jeugdkamp in België liep vorig jaar 
minder goed af. Eén van de begeleiders maakte
een flinke smak tijdens de zeskamp. Op de zeep-
helling natuurlijk. Dat was meteen het einde van
een mooie middag. Vervelend genoeg heeft 
het ongeval blijvende consequenties voor die 
begeleider. Wel fijn dat op zo’n moment alles
goed geregeld is. En dat je als vereniging een 
ongevallenverzekering hebt.”



Mieke Vingerhoets, 
stichting Jeugdbelangen

Veiligheid voor 
vrijwilligers

“De autopuzzelrit van onze stichting levert
behoorlijk wat op voor het goede doel. Elk jaar
weer zetten veel vrijwilligers zich in om de orga-
nisatie ervan rond te krijgen. Daarbij letten we
goed op de veiligheid. Want er kan zomaar wat
gebeuren. Als bestuurslid van de stichting wil 
ik onze vrijwilligers dan kunnen bijstaan, ook
financieel. Daarom hebben wij vorig jaar een
ongevallenverzekering gesloten. En het was
eigenlijk zo geregeld.”
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Een ongeluk is zo gebeurd
Niemand is graag het slachtoffer van een ongeval. 
En dus doen we er alles aan om zoiets te voorkomen.
Helaas lukt dit niet altijd even goed … 
Maar liefst één op de zeven mensen raakt jaarlijks 
betrokken bij een ongeval. 

U voelt zich verantwoordelijk …
Gelukkig loopt het vaak goed af. Maar wat als er iets
gebeurt in uw bedrijf, op uw school, bij uw vereniging of
uw stichting? Natuurlijk voelt u zich verantwoordelijk. 
En dan wilt u helpen. Zeker omdat de financiële nasleep
van een ongeval vaak groot is. 

… en u wilt helpen
De Ongevallenverzekering Collectief is dan een prima
oplossing. Het is een moderne verzekering met een lage
premie, een ruime dekking en een snelle service. Daardoor
kunt u na een ongeval echt iets betekenen. En financiële
hulp bieden, als dat nodig is.

Wat is de Ongevallen-
verzekering Collectief?

Wij zijn Interpolis.

Wij zijn gegroeid uit een behoefte.

Aan zekerheid. Aan vertrouwen.

Wij denken met u mee. 

Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid.

Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Over brand, inbraak en diefstal.

Onze focus ligt op preventie.

Zo maken we ons zelf het liefst overbodig.

Helaas is niet alles te voorkomen.

Dus als u ons eens nodig heeft, helpen we snel.

Dan doen we niet moeilijk.

Zodat u altijd weet waar u aan toe bent. 

Daarom zijn we helder.

In wat we bieden (en wat niet).

In wat we doen (en wat niet).

En hoe we dat doen (en hoe niet).

Interpolis. Glashelder
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Overlijden en blijvende invaliditeit …
De Ongevallenverzekering Collectief keert eenmalig uit.
We doen dat als uw medewerker, scholier, verenigingslid
of vrijwilliger na een ongeval overlijdt of blijvend 
lichamelijk letsel oploopt. Bij overlijden keren we het 
verzekerde bedrag direct uit. Bij blijvende invaliditeit 
is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit en
de hoogte van het verzekerde bedrag.

… bij dagelijkse activiteiten en meer 
Natuurlijk keren we uit, als het ongeval heeft plaats-
gevonden tijdens het werk, op school of bij een vereni-
gings- of stichtingsactiviteit. Maar we doen meer. 
Ook heen- en terugreizen zijn verzekerd. Net zoals 
speciale activiteiten als bedrijfsuitstapjes, sportdagen 
en jeugdkampen.

Wat is verzekerd?

We verzekeren op maat

Met de Ongevallenverzekering Collectief toont u zich een betrokken

werkgever, school, vereniging of stichting. We verzekeren iedereen

die onder uw verantwoordelijkheid valt. En dat maatwerk maakt ons

uniek.

Tijdens het werk 

Al uw werknemers met een vast of tijdelijk contract zijn verzekerd.

Datzelfde geldt voor stagiair(e)s, de eigenaar en eventuele 

seizoenmedewerkers. Met een 24-uursdekking verzekert u ook

ongevallen buiten werktijd.

Op school

Alle kinderen en scholieren zijn verzekerd. Ook personeelsleden val-

len onder de dekking. Gratis. Bovendien kunt u ervoor kiezen even-

tuele vrijwilligers te verzekeren. Voor kinderen en scholieren tot 21

jaar is er een aanvullende verzekering voor tandheelkundige kosten

tot een maximum van € 250. 

Bij de vereniging

Alle leden zijn verzekerd. Vrijwilligers zijn verzekerd als ze lid zijn 

van de vereniging.

Bij de stichting

Alle vrijwilligers en werknemers zijn verzekerd.
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De Ongevallenverzekering Collectief is een 
uitgebreide ongevallenverzekering …

… maar niet alles valt onder de dekking. 
We keren dus niet in alle gevallen uit. 

En dat betekent dat wel de meeste, maar niet alle situaties
en gebeurtenissen zijn verzekerd. Wilt u precies weten
wanneer we wel en niet uitkeren? Vraag uw adviseur dan
naar de gedetailleerde productinformatie. Of kijk op
www.interpolis.nl voor de voorwaarden. Hiernaast vindt u
de belangrijkste zaken die niet verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

Dit valt niet onder onze verzekering

De Ongevallenverzekering Collectief keert alleen uit bij overlijden 

of blijvende invaliditeit na een ongeval. Dus:

• Niet bij materiële schade 

Materiële schade aan bijvoorbeeld kleding of fiets is niet verzekerd.

• Niet bij geneeskundige kosten 

Geneeskundige kosten zijn niet verzekerd.

• Niet na ziekte

Overlijden, blijvende invaliditeit of tandheelkundige behandelingen

na ziekte zijn niet verzekerd. 

• Niet voor een andere werkgever

Werknemers in dienst van een andere werkgever, bijvoorbeeld een

uitzendbureau, zijn niet verzekerd. Ook zijn ongevallen bij een 

tweede werkgever of tijdens het (semi)professioneel sporten niet

verzekerd.
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Wat kost het?

Voor elke situatie een passende premie

We geven u graag een indicatie van de premie. Dit doen we voor 

het bedrijf, de school, de vereniging en de stichting die voorin deze

brochure staan beschreven.

Hoe wilt u de premie betalen?

De Ongevallenverzekering Collectief heeft standaard een contract-

duur van drie jaar. U betaalt de premie per jaar. Als u dat wilt, 

kunt u kiezen voor een kortere contractduur of een andere 

betalingstermijn. Hiervoor berekenen wij een premietoeslag. 

Dat ligt aan het risico …
De premie van de Ongevallenverzekering Collectief 
is afhankelijk van een aantal factoren. Want hoe groot is
het risico dat uw werknemers, scholieren, verenigings-
leden of vrijwilligers lopen? Dit hangt natuurlijk samen 
met uw bedrijfswerkzaamheden of de activiteiten van uw
vereniging of stichting. En hoeveel mensen gaat u eigenlijk
verzekeren? Ook dat maakt een groot verschil.

… en wat voor dekking u wilt
Zoals u van ons gewend bent, is de Ongevallenverze-
kering Collectief een flexibele verzekering. U kunt de
hoogte van uw premie dus beïnvloeden. U maakt een
keuze uit verschillende dekkingen, kiest zelf de hoogte
van het verzekerde bedrag en bepaalt of u wilt indexeren
of niet. 

Uw adviseur berekent het graag 
Uw verzekeringsadviseur helpt u graag met het maken van
de beste keuzes. En natuurlijk berekent hij de bijbehoren-
de premies. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

jaarpremie* verzekerd bedrag

Overlijden Invaliditeit    Tandheelkundige 

kosten

Bloemenzaak Belle Fleur 

12 werknemers € 180 € 10.000 € 50.000

School

400 leerlingen (personeel gratis) € 600 € 5.000 € 25.000 € 250

Zwemvereniging De Dolfijn

75 leden € 112 € 5.000 € 25.000

Stichting Jeugdbelangen

50 vrijwilligers € 287 € 7.500 € 50.000

* de premie is afgerond op hele euro’s



Hebt u vragen?
In deze folder vertellen we u alleen de hoofdlijnen. 
Dat houdt onze informatie glashelder. Wilt u meer weten? 

• Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur 
• Ga langs bij uw Rabobank
• Of surf naar www.interpolis.nl. Daar vindt u alle voor-

waarden. 

Wilt u direct een verzekering sluiten?
Ook dan kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur of
eigen Rabobank. Zij helpen u graag!

Meer weten?

De voordelen op een rij:

U bent betrokken …

Met de Ongevallenverzekering Collectief profileert u zich 

als een betrokken werkgever, school, vereniging of stichting. 

U hebt de zaken goed geregeld en laat dat zien!

… hebt geen zorgen …

U maakt heel even tijd. En kunt het hele jaar door rekenen 

op een goede verzekering tegen de financiële risico’s van 

ongevallen. Bij al uw activiteiten.

… betaalt een lage premie …

U betaalt een lage premie en krijgt een ruime dekking. 

… en krijgt een snelle service 

Doet zich onverhoopt een ongeval voor? Dan belt u 

rechtstreeks met Interpolis, telefoon (013) 462 75 55. 

We nemen uw melding direct in behandeling en zorgen 

voor een snelle afwikkeling.

Meer weten
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N.V. Interpolis Schade staat geregistreerd bij de toezichthouder

Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van schadeverzekeringen.


