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Beschrijving
van
het
risico

De polissen “A” waarborgen het beheer, de organisatie en de beoefening
in federaal en/of clubverband (recreatief/competitief) van de diverse
sporttakken door de federatie en/of de bij haar aangesloten clubs
reglementair erkend voor de leden, met uitsluiting van speedsailing,
motorrijden, bergbeklimmen en parachutisme, alsmede de niet-sportactiviteiten (eetfestijn,fuif, BBQ, kwisavond, wafelverkoop, enz.) en dit
wereldwijd.
Zijn eveneens verzekerd :
 de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten ;
 de vrijwillige helpers niet-leden (L.O. + B.A.) ;
 de verenigingswerkers in het kader van de wet van 18.07.2018 inzake
het verenigingswerk.
De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan
sportactiviteiten/sportkampen ingericht door de federatie en/of door
de bij haar aangesloten clubs.
Tevens kunnen ook sportactiviteiten/sportkampen van niet aangesloten
clubs worden verzekerd, alsmede events met maximum 1.000 personen
(deelnemers en medewerkers).
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Verzekerde waarborgen en bedragen
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding is enkel
van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 1.122.553/H
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Overlijden

€ 15.000-

Blijvende Invaliditeit

Tot 75 jaar : € 35.000Ouder dan 75 jaar : NIHIL

Dagvergoeding

Tot 70 jaar : € 30- per dag
Ouder dan 70 jaar : NIHIL

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de
verzekerde som te overtreffen.

vanaf de dag volgend op het
ongeval en tijdens de daaropvolgende 2 jaar

Begrafeniskosten

leden van 5 jaar en ouder
leden jonger dan 5 jaar

€ 620€ 15.000-

Behandelingskosten
 In de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 150% van het tarief.
 Niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot € 750- per ongeval.
 Kosten voor tandprothesen

€ 150- max. per tand
€ 600- max. per ongeval

 Schade aan brillen en contactlenzen

€ 500- max. per ongeval

Deze schade is alleen gedekt op voorwaarde dat deze gepaard
gaat met een lichamelijk letsel en deze bril of lenzen gedragen
worden op het ogenblik van het ongeval.

 Vervoerkosten van het slachtoffer

Basis arbeidsongevallenverzekering

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : € NIHIL
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BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 625.000- per schadegeval

 Vrijstelling : NIHIL
€ 6.200- per schadegeval

Toevertrouwd goed
 Vrijstelling : € 125- per schadegeval

Schades veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en
door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn eveneens verzekerd.

RECHTSBIJSTAND
Burgerlijke verdediging
Strafrechtelijke verdediging

Zie "Burgerlijke Aansprakelijkheid"
€ 12.500- per schadegeval

Nadere bepalingen
Gezondheidssporten
Sportieflex
Formule 24/7

De leden van de clubs dewelke fitness, joggen, wandelen, yoga, fietsen,
paardrijden, rolschaatsen, ijsschaatsen, turnen, indoor klimmen of
zwemmen als sportdiscipline hebben, genieten automatisch de waarborgen van onderhavige polis wanneer zij individueel de sportdiscipline
van hun club beoefenen.
Mits persoonlijke inschrijving kunnen de leden van de verzekeringsnemer van de waarborgen van onderhavige polis genieten wanneer ze
individueel, met familie of vrienden recreatief sporten of deelnemen aan
het aanbod van een Sportieflex-club, dit met uitzondering van :
 Deelname aan sporten die uitgesloten zijn uit de polis;
 Deelname aan wedstrijden, competities en tornooien.

B.A. Lesgevers
Formule 24/7

De bij de verzekeringsnemer aangesloten al dan niet gediplomeerde
lesgevers en trainers zijn automatisch verzekerd tijdens hun hoedanigheid van lesgever/trainer voor de sportactiviteiten door de verzekeringsnemer en/of de bij hem aangesloten clubs ingericht.
Mits persoonlijke inschrijving kunnen deze lesgevers en trainers de
waarborgen van onderhavige polis uitbreiden voor hun activiteiten
buiten federaal en/of clubverband :
 in het kader van hun beroepsactiviteit ;
 tijdens het geven van privé-lessen ;
 als lesgever tijdens sport- en/of vakantiekampen.
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Opgave ledenbestand

Aangesloten clubs dienen, conform de decretale richtlijnen, de
persoonsgegevens van hun leden te bezorgen aan de onderschrijvende sportfederatie via de voorziene modellijst.

Niet-leden / Sportkampen / Premies
Verzekerde sporten / Werking clubs en kampen
 Categorie 1 :
aerobics, american football, atletiek, badminton, baseball, basketbal, bestuur, bewegingsschool,
boccia, bolsport, boogschieten, bowling, capoeira, circustechniek, dansen, fietsen, fitness, frisbee,
g-sport, golf, gymnastiek, hengelsport, hondensport, kano/kajak, klimmen-sportklimmen, korfbal,
krachtbal, krolf, kubb, ligfietsen, modelbouw, multimove, omnisport, oriëntatielopen, padel, petanque,
reddend zwemmen, roeien, rolschaatsen, rolhockey, ropeskipping, roundnet, schermen, schietlapschieten, softbal, squash, tafeltennis, tai chi, tennis, volleybal, volkssporten, wandelen, waterskiën/
wakeboard, windsurfen, yoga, zeilen, zwemmen.

 Categorie 2 :
adventure outdoor (binnenland), aikibudo, aikido, boksen, Brazilian ju-jitsu, cricket, duiken (zwembad),
floorball, handbal, hapkido, historisch zwaardvechten, hockey, ijshockey, ijsschaatsen, ju-jitsu,
judo, karate, kendo, kempo, kickboxing, klimmen-touwenparcours, krav maga, MMA, mountainbike,
nunchaku-do, paardrijden, rugby, skiën, snowboard, taekwondo, tai jutsiu, Thai boksen, triatlonduatlon, voetbal, wielertoerisme, worstelen, wushu, zelfverdediging, zwerkbal.

VERZEKERDE
PERIODE
1 dag

PREMIE PER PERSOON
Categorie 1

Categorie 2

PREMIE B.A.
(niet-aangesloten clubs)

TARIEVEN VOOR TIJDELIJKE VERZEKERINGEN

van 2 tot 7 dagen

VIND JE TERUG OP

van 8 tot 21 dagen

www.sportievak.be
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Optionele waarborg door de aangesloten clubs facultatief te onderschrijven
■ SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN EN ACCOMODATIES
In afwijking van litt. d) van art. 7 der algemene voorwaarden waarborgt onderhavige polis tot € 12.500,00per schadegeval eveneens de burgerlijke, contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid welke ten
laste zou vallen van de verzekeringsnemer en/of de bij hem aangesloten clubs uit hoofde van schade
veroorzaakt door een ongeval:


aan de in gebruik genomen lokalen met het oog op het beoefenen van een verzekerde sportactiviteit ;



aan het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard welke zich bevinden in voornoemde lokalen
en door de eigenaar of uitbater ter beschikking gesteld worden van de verzekeringsnemer en/of de bij
hem aangesloten clubs ;

Per schadegeval wordt er een vrijstelling van € 125,00- toegepast.
De schade voortvloeiend uit water, brand of ontploffing is uitgesloten. Deze risico’s moeten het voorwerp
uitmaken van een brandverzekering.
Deze waarborg wordt afgesloten tegen betaling van een premie berekend als volgt :
Duur van de ingebruikname
1

dag

2

dagen

3

tot 4 dagen

5

tot 8 dagen

9

tot 31 dagen

Verschuldigde premies (9,25% Taksen inbegrepen)
DE TARIEVEN
VIND JE TERUG OP

www.sportievak.be

32 tot 62 dagen
63 dagen / half jaar
Meer dan een half jaar

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en
de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2020 en AV/BA/RB/01.2020)
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar gevolmachtigden.

In dubbel opgemaakt te Brussel, op 30.06.2020
DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. A R E N A
Agent-Onderschrijver

Voor StarStone Insurance SE
Bij speciale volmacht

Suzy Vanwolleghem
Algemeen Directeur
Sportievak vzw
Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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