Verzekering bij stage student

De VU heeft een zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidspolis afgesloten. Met deze collectieve
verzekering zijn de belangrijkste risico’s afgedekt. Vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidspolis, zijn
activiteiten van studenten die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek en het
opleiden tot academici, inclusief hun onderzoeken, in zowel binnen‐ als buitenland gedekt
vanuit de huidige polis van de VU.
In geval de student ziekenhuisactiviteiten gaat verrichten, raden wij de student aan om contact
op te nemen met de stagegever en vragen of hij/zij verzekerd kan worden via het stageadres.
Het is aan te raden om na te gaan wat voor aansprakelijkheid door de desbetreffende instelling
wordt geboden en deze te verzoeken om de stagiaire mee te verzekeren op hun eigen polis.
De bedrijfsaansprakelijkheidspolis van de VU moet in dit kader dan ook worden gezien als een
aanvullende WA‐verzekering.
Verzekerd zijn studenten, indien en voor zover zij niet elders zijn verzekerd.
Zo biedt deze verzekering dekking ten aanzien van de door student toegebracht materiële
schade, behoudens het eigen risico van € 10.000,00 per gebeurtenis. Bij zakelijke schade of
letselschade, dient men rekening te houden met eigen risico op de polis.
In geval de student tijdens stage in het buitenland betrokken raakt bij schade, dient de faculteit,
waar de student is ingeschreven, de schade onder het eigen risico zelf te betalen (faculteiten
treffen hier jaarlijks een voorziening voor).
Tevens biedt deze verzekering ook dekking bij zogenaamde personenschade binnen de
invloedsfeer van de VU organisatie, behoudens een eigen risico van € 100.000,00 per
gebeurtenis.
Onder deze polis is geen dekking geboden als een gebeurtenis door verwijtbare nalatigheid van
de student is ontstaan.
Tevens is aansprakelijkheid niet verzekerd voor schade en kosten die verband houden met het
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde (op)geleverde zaken.
Verder zal het van de verzekeringsvoorwaarden en de verzekerde bedragen afhangen waar de
student naderhand op aangesproken kan worden.
In geen enkel geval is er dekking als letsel ontstaat als gevolg van medisch handelen!
Bij een stage van meer dan 12 maanden, dient dit apart te worden gemeld aan verzekeraar
teneinde de dekking uit te breiden.
Niet gedekt zijn medische verrichtingen en aanspraken naar het recht van Verenigde Staten
en/of Canada.

Bij schadeclaims vanuit de USA worden deze volgens het Nederlandse rechtssysteem
afgewikkeld.
Dit betekent concreet het volgende:
In het geval een rechter boven de werkelijke schade, een extra schadevergoeding toewijst
vanuit bestraffend oogpunt of vanuit het oogpunt als voorbeeldstelling, dan zijn deze
schadevergoedingen niet zondermeer gedekt onder de polis.
Van alle externe stage‐instellingen wordt overigens verwacht dat zij aansprakelijkheid
aanvaarden voor letsel, schade of ongeval die een stagiair oploopt tijdens of in verband met zijn
aanwezigheid of uitvoering van zijn of haar werkzaamheden in zoverre dit letsel, ongeval of
schade het gevolg is van opzet of schuld van de stage instelling en/of haar medewerkers.
Vanuit de visie van bedrijfsverzekeringen adviseren wij de student om minimaal een
Aansprakelijkheidverzekering voor Particulieren (AvP) af te sluiten.
Daarnaast is het aan te raden om een ziektekostenverzekering en een reisverzekering met
daarbij een eventuele uitbreiding voor een ongevallendekking af te sluiten.
Transportverzekeringen worden doorgaans door de faculteit verzorgd.

