Verzekeringspolis

ONK Trial 4 x 4 Sport F.J. van Otten
Filibert van Otten
Kerkhofweg 8 a

Polisnummer NL344160088992
(steeds vermelden a.u.b.)

Reg.-nr.
De omvang van de dekking blijkt uit de telkens geldende
premietabel.

7231 RJ Warnsveld
Niederlande

Afgegeven op 28.02.2019

Verzekerd is het motorsportevenement
ONK TRIAL 4 X 4 SPORT F.J. van Otten
op 31.03. - 20.10.2019
De aangekruiste dekking geldt conform de door de sportinstantie
goedgekeurde/ geregistreerde aankondiging voor de:

I. Aansprakelijkheidsverzekering
Verzekerde bedragen:
EUR 3.000.000,- voor personen schade per gebeurtenis,
echter niet meer dan,
EUR 1.100.000,EUR 1.100.000,EUR 1.100.000,-

voor personenschade
voor zaakschade
voor vermogenschade

De verzekering geldt voor de wettelijke aansprakelijkheid

1. van de organisator (Verzekeringnemer)
a) uit het realiseren van het evenement
b) als eigenaar of gebruiker van een tribunesysteem - bij
mobiele tribunes inclusief het (de)monteren
c) naast diens wettelijke schadevergoedingsplicht voor het
herstellen van schade aan wegen en percelen
(terreinschade)
2. van de wedstrijdcommissarissen, de wedstrijdsecretarissen
of andere personen die door de organisator met de organisatie
en realisatie van het evenement worden belast en wel voor de
wettelijkec aansprakelijkheid uit hun verantwoordelijkheid in
deze hoedanigheid (verzekerde)
3. van de helpers van de bestuurder
4. van de deelnemers (verzekerde: als deelnemer,
bestuurder, bijrijder, houder en eigenaar van het
voertuig en skiër bij skijöring).
De dekking geldt bij races, rally's en overige evenementen met
klassementsproeven voor beste tijd, alleen voor het traject van
de ingebouwde klassementsproeven (bereiken van de
maximale snelheid) en begint met de start van de
klassementsproef en eindigt met de eerste stop na de
klassementsproef.
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5. De Nederlandse staat, de Provincies, de Gemeenten
worden van alle schadeclaims gevrijwaard die naar aanleiding
van het evenement op grond van de wettelijke
aansprakelijkheidsbepalingen door deelnemers of derden
worden ingediend.
Meeverzekerd zijn aansprakelijkheidsclaims:
a) van de bestuursleden van de organiserende clubs
(overkoepelende, regionale of lokale club) en van de onder
cijfer 2 genoemde groep personen onder elkaar en jegens
organisator, mededinger, bestuurder (inclusief de skiër bij
skijöring), bijrijder, helper van de bestuurder, houder en
eigenaar van het voertuig;
b) van de helpers van de bestuurder.
Bij aansprakelijkheidsclaims van deelnemer, bestuurder,
bijrijder, houder en eigenaar van het voertuig onder elkaar en
jegens de organisator zijn meeverzekerd. Dekking bestaat
echter uitsluitend als alle deelnemers een geldige
afstandsverklaring met betrekking tot de aansprakelijkheid
hebben ondertekend.

II. Ongevallenverzekering Deelnemer
- volgens aanvraag III. Ongevallenverzekering Helper van bestuurder
Verzekerd bedrag per persoon:
EUR 15.500,- bij overlijden
EUR 31.000,- bij invaliditeit (225% progressie)
IV. Ongevallenverzekering Oﬃcial
- volgens aanvraag V. Ongevallenverzekering Toeschouwer
Verzekerd bedrag per persoon:
EUR 15.500,- bij overlijden
EUR 31.000,- bij invaliditeit
De uitkeringen uit de Ongevallenverzekering Toeschouwer
worden
onafhankelijk
van
een
eventuele
schadevergoedingsplicht van andere personen aan de
verzekerde toeschouwers uitbetaald; deze hebben een directe
aanspraak op de verzekeringsuitkeringen jegens de
maatschappij.
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft

Allianz Versicherungs-AG
Sitz der Gesellschaft:
München
Registergericht: München
HRB 75727

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter
Röhler.Vorstand: Joachim Müller , Vorsitzender;
Ana-Christina Grohnert, Jochen Haug, Burkhard
Keese, Dr. Jörg Hipp, Frank Sommerfeld, Dr. Dirk
Vogler, Dr. Rolf Wiswesser. Für
Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 709;
für Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr.:
802/V90802004778 Finanz- u.
Versicherungsbeiträge i.S.d. UStG/ MwStSysRL sind
von der Umsatzsteuer befreit.

Veranstaltungstermine:
1. 31-03-2019
2. 12-05-2019
3. 16-06-2019
4. 22-09-2019
5. 20-10-2019
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