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Onderneming:

O.W.M. MediRisk B.A., schadeverzekeraar, vergunning: 12000611 (NLD)

Product:

Proefpersonenverzekering productnaam

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering biedt dekking voor eventuele schade die proefpersonen lijden als gevolg van een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De verzekering sluit nauw aan bij de
verzekeringsplicht zoals omschreven in het Besluit
verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen. Hieronder staat bij welke
schadeoorzaken deze verzekering dekking biedt.

Schade door een risico waarover je de proefpersoon
van tevoren schriftelijk hebt ingelicht. Behalve als het
risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als
het risico heel onwaarschijnlijk was.

Niet geïnformeerd
Schade door verwezenlijking van een risico
waarover de proefpersoon niet tevoren schriftelijk is
ingelicht.
Ernstiger risico
Schade als gevolg van een risico waarover de
proefpersoon wel is ingelicht, maar dat ernstiger
uitpakt dan voorzien.
Onwaarschijnlijk risico
Schade als gevolg van een risico dat heel
onwaarschijnlijk was.

Schade zonder onderzoek
Schade aan de gezondheid van de proefpersoon die
ook zou zijn ontstaan als hij of zij niet aan het
onderzoek had meegedaan.
Niet opvolgen instructies
Schade die ontstaat als de proefpersoon
aanwijzingen of instructies niet (volledig) heeft
opgevolgd.
Schade aan kinderen van proefpersonen
Schade aan kinderen van de proefpersoon als
gevolg van een negatief effect van het onderzoek.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.
Verzekerde bedragen
Op de polis zijn maximaal verzekerde bedragen van
toepassing. Deze bedragen staan vermeld op het
polisblad van het desbetreffende verzekeringsjaar.
Extra informatie
Aansprakelijkheid: € 750.000,- per aanspraak per
proefpersoon. € 5.000.000,- per afzonderlijk
beoordeeld onderzoek voor alle deelnemende
instellingen tezamen. € 7.500.000,- per jaar voor alle
wetenschappelijk onderzoek dat door of in opdracht
van verzekeringnemer wordt verricht.

Waar ben ik gedekt?
De dekking onder deze verzekering geldt voor proefpersonen die deelnemen aan onderzoek dat binnen Nederland wordt uitgevoerd
in of vanuit de instelling van de verzekeringnemer .

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekeringnemer is verplicht elk door hem aan MediRisk verschuldigd bedrag (premie, kosten, assurantiebelasting) te
voldoen uiterlijk op de dertigste dag na verzending van de factuur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Bij eventuele wanbetaling, fraude of het niet nakomen van de
mededelingsplicht, hebben wij de mogelijkheid om de verzekering te beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer.
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