Verzekeringscertificaat
VvAA Schadeverzekeringen N.V. te Utrecht, verklaart hierbij, dat ten behoeve van alle artsen in
opleiding die een dienstverband zijn aangegaan met SBOH te Utrecht, tot wederopzegging of
wijziging, de navolgende collectieve verzekeringen van kracht zijn voor zover en zolang de
desbetreffende opleiding door hen wordt gevolgd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Uw relatie-/polisnummer
805689/1150867

Dekking conform verzekeringsvoorwaarden AVBSBOH-1701 en AVS-1901
Verzekerd is de aansprakelijkheid, volgens de verzekeringsvoorwaarden AVBSBOH-1701 en AVS-1901 (m.u.v
artikel 1, 4.4.3. en de extra dekkingsclausule ‘hulpverlening buitenland’, die voortvloeien uit het handelen en
nalaten van de in dienst van SBOH werkzame artsen in opleiding in het kader van het bevoegd uitoefenen van de
geneeskunst.

Verzekerde bedragen





€ 5.000.000,00 per aanspraak voor personen- en/of zaak- en/of vermogensschade.
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis voor Goed werkgeverschap.
In een verzekeringsjaar vergoedt VvAA niet meer dan tweemaal het verzekerde bedrag .

Rechtsbijstandverzekering
Uw relatie-/polisnummer
805689/1150868

Dekking conform verzekeringsvoorwaarden RBSBOH-1701 en AVS-1901
Verzekerd is de rechtsbijstand, volgens de verzekeringsvoorwaarden RBSBOH-1701 en AVS-1901 (m.u.v artikel
1, 4.4.3. en de extra dekkingsclausule ‘hulpverlening buitenland’, die aan artsen in opleiding moet worden
verleend in een tegen haar/hem gerichte strafvervolging, dan wel ter zake een tegen haar/hem ingediende klacht
bij een met (medische) tuchtrechtspraak belast college, in verband met de uitoefening van de door de artsen in
opleiding uitgeoefende beroep.

Verzekerde bedragen
De verzekerde kosten zijn conform verzekeringsvoorwaarden RBSBOH-1701.
Informatie over de collectieve verzekeringen
SBOH
Schademeldingen / Materiele schade
VvAA Schadeverzekeringen N.V.
Postbus 8135, 3503 RD Utrecht
030 247 48 86, claimservice@vvaa.nl

Schademeldingen / Letselschade
VvAA Schadeverzekeringen N.V
Postbus 8135, 3503 RD Utrecht
030 247 49 67, letselschade@vvaa.nl

Bij een schademelding is het van belang om het relatienummer van SBOH te vermelden, dit is 805 689.
Informatie en advies over individuele verzekeringen
VvAA ledenservice
Postbus 8153, 3503 RD Utrecht
030 247 47 89, ledenservice@vvaa.nl

Juridische helpdesk
VvAA Rechtsbijstand
Postbus 8153, 3503 RD Utrecht
030 247 49 99, rechtsbijstand@vvaa.nl

Utrecht, 31 januari 2019
VvAA Schadeverzekeringen N.V.

Melchior Spies
directeur
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Einddatum opleiding en omzetting individuele verzekering
Wij adviseren u ± 3 maanden voor de einddatum van uw opleiding contact op te nemen met VvAA,
zodat de bovenstaande verzekeringen tijdig kunnen worden omgezet naar (een) individuele
verzekeringen(en) met een adequate dekking.
Lidmaatschap VvAA- contributievrijstelling
Met ingang van de opleiding waarbij u een dienstverband aangaat met SBOH kunt u, indien gewenst,
gratis lid worden van Vereniging VvAA en geldt een vrijstelling voor de betaling van de contributie.
Bij aanvang van het dienstverband met SBOH kunt u als arts in opleiding aan SBOH doorgeven dat u
gebruik wenst te maken van het kosteloze lidmaatschap van VvAA. SBOH informeert vervolgens
VvAA.
Zodra u uit dienst treedt bij SBOH zal SBOH dit melden aan Vereniging VvAA en zal het lidmaatschap
van u van Vereniging VvAA worden omgezet in een betaald lidmaatschap met de daarbij behorende
voorwaarden, tenzij u aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.

Dit certificaat beoogt een kort en praktisch overzicht van de verzekeringen te geven. Aan dit certificaat kunnen geen rechten worden ontleend. De
inhoud van de specifieke polissen en de daarbij horende verzekeringsvoorwaarden zijn en blijven bepalend.
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