Verzekering
International Dutch Championship
Info voor sporters
Voor IDC licentiehouders heeft IDC BV met verzekeringsmaatschappij Interpolis collectief twee
verzekeringen afgesloten, een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering.
Deze verzekeringen gelden enkel en alleen tijdens deelname aan races welke door IDC BV, of onder
auspiciën van IDC BV, worden georganiseerd.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering keert een bedrag uit als je tijdens een door IDC BV georganiseerde race in Nederland,
België, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door jou aan andere personen
(niet zijnde andere deelnemers) is toegebracht tijdens de races.

Risico’s motorsport
Als beoefenaar van de motorsport moet je bewust zijn van de risico’s.
Deze risico’s zijn er zowel voor jou als voor derden.
Organisatoren, medewerkers of bestuursleden en andere deelnemers aan races zijn niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van deelname aan races, inclusief de voorbereiding daarvan, behalve eventueel in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze personen.

Wie vallen onder de ongevallendekking?
De collectieve ongevallendekking geldt niet enkel voor IDC licentiehouders maar ook voor officials,
vrijwilligers en hulpverleners.
Ongevallendekking
- dekking A: € 5.000,00 bij overlijden
- dekking B: € 25.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit
Hiernaast is er een aanvullende dekking voor races in het buitenland.
Repatriëring en vervoer stoffelijk overschot geldt ook voor een niet Nederlandse rijder welke aan een race
in Nederland deelneemt.
- vervoer naar het ziekenhuis tot maximaal € 500,00
- repatriëring vanuit het buitenland op basis van medische indicatie tot maximaal € 15.000,00
- repatriëring naar het land van herkomst op basis van medische indicatie tot maximaal € 15.000,00
- vervoer stoffelijk overschot tot maximaal € 7.500,00

IDC licentie
Deelnemers aan races, welke door IDC BV of onder auspiciën van de IDC BV worden georganiseerd, dienen
te beschikken over een IDC dag- of jaarlicentie 2021.

Letsel
Bel Tessa: +31 651 615 278 - Heidi +31 620 184 418
Meer informatie over de aard en omvang van deze verzekeringen kunt u opvragen bij de IDC BV.

