Datum laatste update: 30-04-2017
HANDLEIDING CISV VERZEKERING (VOOR DELEGATIELEIDERS EN STAFLEDEN)
In de zomer van 2015 is met een meerderheid van stemmen door National Associations
ingestemd met het beleid om voor alle CISV deelnemers wereldwijd een collectieve
reisverzekering af te sluiten. De kosten hiervoor zijn per seizoen 2016 geintegreerd in de
deelnamekosten voor Nederlandse deelnemers. Jaarlijks wordt de verzekering door CISV
International hernieuwd, en ontvangen wij (CISV Nederland) de polis die voor dat jaar geldig is.
CONTACTGEGEVENS
BEL ALTIJD EERST DE NOODPROCEDURE VAN CISV NEDERLAND.
JE KUNT DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ (DAARNA) BENADEREN VIA:

Uitgangspunten
Op hoofdpunten is het belangrijk om het volgende te weten over de verzekering:
• De verzekering is automatisch geldig tijdens de volledige duur van internationale
programma’s (Village, Interchange, Step Up, Youth Meeting, Seminar, IPP – ook tijdens
verblijf in gastgezinnen). Dekking kan aangevraagd worden voor deelnemers aan RTF’s,
Regional Meetings, International Junior Branch Conference en de Global Conference.
• Iedereen die officieel deelneemt (lees: de bijbehorende formulieren overhandigt aan de
staf) aan één van de bovengenoemde programma’s is verzekerd: deelnemers,
delegatieleiders, stafleden.
o Let op: het is belangrijk om bijvoorbeeld kitchen staff met de bijbehorende
formulieren te registreren als zij binnen de dekking van de verzekering moeten
vallen.
• De verzekering vergoedt:
o Behandeling van ernstige verwondingen
o Overige medische kosten
o Reis-/annuleringskosten – bij ziekte van deelnemer of delegatieleider, of als
programma geannuleerd wordt door Host NA
o Bagage/onverwachte verblijskosten bij vertraging
o Crisishulp/evacuatie
o Schade aan eigendommen van anderen
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Voorbereiding voor delegatieleiders en stafleden
BELANGRIJK om van tevoren goed door te lezen en mee te nemen op kamp (print en digitaal):
• POLIS: Certificate of Public Liability (PL) Insurance (Let op: juiste periode/jaartal?)
• POLIS: Certificate of Travel Insurance (Let op: juiste periode/jaartal?)
• DEKKING: N-03 CISV Travel Insurance-Policy Information
• HANDLEIDING: N-04 CISV Travel Insurance - How to Start or Make a Claim
• HANDLEIDING: N-04A Flowchart - CISV Travel Insurance - How to Start a Claim
Deze documenten ontvang je van de commissie die je begeleidt. Nog niet ontvangen? Vraag er
even naar! Je kunt er ook zelf bij via onderstaande link.
Bewaar deze documenten samen met de formulieren, zodat je ze altijd bij de hand hebt.
Het is niet meer nodig om de verzekeringspas van de deelnemers (in kopie) mee te nemen.
Kjik voor alle informatie op: http://www.cisv.org/resources/running-your-na-chapter/riskmanagement/travel-insurance/

