Bijzondere voorwaarden voor de aanvullende sportongevallenverzekering voor deelnemers aan
auto en motorsportevenementen

1.1 De verzekeringsdekking geldt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Collectieve
Ongevallenverzekering (AUB; U 7100/11) uitsluitend voor ongelukken die de verzekerde bij deelname aan
motorsportevenementen overkomen.
1.2 Indien afzonderlijk overeengekomen geldt de verzekeringsdekking in overeenstemming met deze
voorwaarden met 24-uurs dekking volgens AUB deel A, artikel 1 (1.1) en aanvullend voor ongelukken die
de verzekerde bij deelname aan motorsportevenementen overkomen.
2. Voorwaarde voor de verzekeringsdekking is dat de verzekerde deelnemer op het moment van het ongeval
in het bezit was van een geldige icentie, voor zover dit volgens de regels van de betreffende
motorsportvereniging is vereist.
3.

De verzekering begint op het tijdstip zoals genoemd in de verzekeringspolis, onder de voorwaarde dat de
premie betaald is door de verzekerde. Indien de premie pas later wordt betaald, begint de
verzekeringsdekking bij ontvangst van de premie door Allianz Versicherungs-AG.

4.

Naast de verplichtingen waaraan na het ongeluk tegenover ons moet worden voldaan volgens AUB deel
A, artikel 3, dient de verzekerde bij de melding van het ongeluk een officiële bevestiging van de
organisator over te leggen inzake de reglementaire deelname van de verzekerde aan het betreffende
evenement.

Bijzondere voorwaarden voor de ongevallenverzekering met
extra uitkeringen bij een invaliditeitspercentage boven 90%
Deel A, artikel 1 (2) d) van de Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering wordt als volgt
gewijzigd:
Indien een ongeluk zonder bijdrage van ziektes of gebreken [AUB deel A, artikel 2 (2.1) a) - d)] volgens de
berekeningsbeginselen in AUB deel A, artikel 1 (2) tot een blijvende aantasting van het lichamelijke of
geestelijke prestatievermogen van ten minste 90% leidt, betalen wij de dubbele invaliditeitsuitkering.
De extra uitkering wordt voor elke verzekerde persoon beperkt tot maximaal EUR 160.000. Indien er voor
de verzekerde persoon nog meer ongevallenverzekeringen met dubbele invaliditeitsuitkering bestaan,
geldt dit maximumbedrag voor alle verzekeringen tezamen.
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