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BKO is de service-organisatie voor de leden van

Eigendommen / ongevallenverzekering t.b.v. leerlingen
Het BKO heeft in samenwerking met Aon Verzekeringen een verzekeringspakket ontwikkeld speciaal gericht op het
onderwijs. Dit pakket omvat onder meer een eigendommen- en ongevallenverzekering t.b.v. leerlingen. U heeft de
mogelijkheid om deze verzekeringen voordelig af te sluiten voor uw kind(eren).

EIGENDOMMENVERZEKERING

Dekking
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
•  alle schade, waaronder diefstal, aan kleding en andere eigendommen van de leerlingen die ontstaan is tijdens

schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staan van leerkrachten 
of hulpkrachten.

•  alle schade, die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de
schoolleiding aangegeven plaats. 

Verzekerd bedrag
Het maximum verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en 
geldswaardig papier (bijvoorbeeld een paspoort) en € 250,- voor schade aan rijwielen. 

Eigen risico
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. 

Premie
De premie voor deze verzekering is gelijk aan de premie van het schooljaar 2009/2010, namelijk per kind
€ 11,- per jaar (inclusief alle kosten).

ONGEVALLENVERZEKERING

Dekking
De ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en
tandheelkundige hulp na een ongeval. De dekking is 24 uur per dag van kracht, elke dag van het jaar. 

Verzekerde bedragen en premies
Het aantal combinaties is voor 2010/2011 teruggebracht van vijf naar drie. Daarnaast zijn de verzekerde bedragen
verhoogd terwijl de premies verlaagd zijn!

Rubriek A
overlijden

Rubriek B
max. blijvende
invaliditeit

Rubriek E
max. voor
tandheelkundige hulp

Premie per kind 

per jaar
inclusief genees-
kundige kosten*

Combinatie 1 € 2.500,00 € 50.000,00 € 1.500,00 € 15,00

Combinatie 2 € 2.500,00 € 100.000,00 € 1.500,00 € 22,50

Combinatie 3 € 2.500,00 € 125.000,00 € 1.500,00 € 27,50

*  Het maximum verzekerd bedrag voor geneeskundige kosten is € 1.000,- per ongeval. Deze dekking geldt slechts als uw eigen ziektekostenvoorziening niet of niet
volledig uitbetaalt. Bijvoorbeeld als u een vrijwillig eigen risico heeft.
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BKO is de service-organisatie voor de leden van

BKO aanvraagformulier eigendommen / ongevallenverzekering t.b.v. leerlingen

Ja, ik sluit de eigendommenverzekering af voor mijn kind(eren) à € 11, per kind

Ja, ik sluit de ongevallenverzekering af voor mijn kind(eren)

 combinatie 1 à € 15,- per kind

 combinatie 2 à € 22,50 per kind

 combinatie 3 à € 27,50 per kind

Naam school:    
Plaats school:   

Naam kind 1:         Groep:
Naam kind 2:          Groep:
Naam kind 3:         Groep: 

Adres:                
Postcode:         
Woonplaats:    
Tel. nummer:   
E-mailadres:    

Machtiging automatische incasso
Hierbij machtig ik BKO Verzekeringen om éénmalig het totaalbedrag voor de jaarverzekering van mijn
rekening af te schrijven. De verzekering eindigt automatisch na het schooljaar. 

Rek. nummer:
Naam:
Woonplaats:
Datum:

Handtekening: 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
Annelies Thijsse, e-mail a.thijsse@bkonet.nl, tel. 070-3568690 of 
Ruud van Houten, e-mail ruud_van_houten@aon.nl, tel. 071-3643151.  

Verzending
U kunt het formulier kosteloos verzenden naar:
BKO Verzekeringen
T.a.v. Ruud van Houten
Antwoordnummer 10015
2200 VB Noordwijk 
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