Evenementenverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068
AV Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 24353249.
Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie,
France.Chubb European Group SE heeft een vergunning van de ACPR onder nummer 450327374
RCS Nanterre.
In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Product: Chubb Evenementenverzekering
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct.
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy
aspecten) vindt u hier: link.

Welke soort verzekering is dit?
De Evenementenverzekering dekt de risico’s die verbonden zijn met het organiseren van een Evenement

Wat is verzekerd?
De Evenementenverzekering kent verschillende
Rubrieken. U kunt zelf kiezen welke Rubriek U
verzekert.

Rubriek Onkosten
Verzekerd zijn de onkosten die gemaakt zijn voor een
evenement dat door onvoorziene omstandigheden
wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig
beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw
waardoor het evenement niet door kan gaan, of het
niet komen opdagen van de hoofdpersoon.

Rubriek: Aansprakelijkheid
Veroorzaakt uw bedrijf schade aan personen of
spullen waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat
verzekerd.

Rubriek: Materiaal
Schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties,
meubilair, tenten, etc. is verzekerd tijdens transport
en verblijf.

Rubriek: Geld
Verlies van contant geld tijdens verblijf en transport.
Ook schade door acceptatie van vals geld is
verzekerd.

Rubriek: Ongevallendekking
Uitkering bij een ongeval dat is overkomen aan leden
of vrijwilligers van de organisatie. U kunt dit
verzekeren tot een bepaald bedrag voor overlijden en
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Wat is niet verzekerd?






Financiele en organisatorische problemen;
Onvoldoende belangstelling;
Ontbreken van een vergunning;
Schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!
!

Er gelden eigen risico´s welke vermeld staan op het
polisblad (niet voor alle Rubrieken)
Speciale Evenementen, zoals een MudRun of gevaarlijke
sporten zijn niet altijd gedekt.
Nationale en internationale sancties kunnen verbieden om
dekking te bieden.

bij blijvende invaliditeit.

Waar ben ik gedekt?


Als uitgangspunt en standaard geldt wereldwijd, exclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

 Het is mogelijk om het dekkingsgebied uit te breiden met de Verenigde Staten van Amerika en Canada
Wat zijn mijn verplichtingen?
Aan het begin van de verzekering



Wanneer u de verzekering aanvraagt dienen alle vragen in het aanvraagformulier eerlijk beantwoord te worden
Alle overige door ons gevraagde informatie ten tijde van acceptatie dient tijdig aan ons verstrekt te worden en
dient een trouwe en eerlijke weergave te zijn

In geval van een claim





Stel Chubb en uw intermediair zo spoedig als redelijkerwijs schriftelijk in kennis van (het vermoeden) van een
aanspraak
U dient Chubb alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen die redelijkerwijs mag worden
verwacht
U dient zoveel mogelijk te doen om schade te beperken
Zonder schriftelijke toestemming van Chubb is het onder andere niet toegestaan om een aanspraak te schikken,
aansprakelijkheid te erkennen, contractuele verplichtingen te erkennen en kosten van verweer te maken

Gedurende de looptijd




Betaal uw premie op tijd
U dient zo veel mogelijk te doen om schade te voorkomen
U dient aan Chubb of uw intermediair de jaarlijks door Chubb gevraagde gegevens zo snel als redelijkerwijs
mogelijk te verstrekken

Wanneer en hoe betaal ik?



De premie dient direct na het afsluiten van de verzekering betaaald te worden.
Betaling vindt plaats aan Chubb of uw intermediair via het bancair overmaken van het verschuldigde bedrag
door Verzekeringnemer.

Wanneer begint en eindigt de dekking?



Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld
Einde: op de datum die op de polis als contractvervaldatum vermeld staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?


Neem daarvoor contact op met uw intermediair (assurantietussenpersoon)
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