POLIS

Sportieve afdeling FALOS SPORT +
Polisnr.: C-11/1530.261
Verzekerde waarborgen/verzekerden

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.)
WAARBORG BA (bedragen per schadegeval)
 Lichamelijke schade
12.500.000,00 EUR
 Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde bedragen van
respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade.
Franchise: 0 EUR
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Voor deze koppeling
geldt als basisindex dat van de maand december 1983, nl. 88,44 (basis 1988 = 100) terwijl het toe te passen
indexcijfer gelijk is aan dat van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.
WAARBORG PERSOONLIJKE BA / BA VRIJWILLIGERS (bedragen per schadegeval)
Voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 (privé-leven) en/of aan de wet van 3 juli 2005
op de rechten van de vrijwilligers:
 Lichamelijke schade
12.500.000,00 EUR
 Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde bedragen van
respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade.
Franchise: 0 EUR
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Voor deze koppeling
geldt als basisindex dat van de maand december 1983, nl. 88,44 (basis 1988 = 100) terwijl het toe te passen
indexcijfer gelijk is aan dat van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.
WAARBORG BA NA LEVERING (bedragen per schadegeval en per verzekeringsjaar)
 Lichamelijke schade
12.500.000,00 EUR
 Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde bedragen van
respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade.
Franchise: 0 EUR
WAARBORG TOEVERTROUWDE GOEDEREN (bedragen per schadegeval)
 Stoffelijke schade
25.000,00 EUR
 met een maximum van 125.000,00 EUR per jaar.
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in het verzekerde bedrag van de
stoffelijke schade.
Franchise: 125 EUR

Verzekerden burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Zijn verzekerd:






De organisatie;
De bestuurders van de organisatie;
De wedstrijdleiding
De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie,
De vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie op lossere of ad hoc basis inzetten,
zoals familieleden van de vaste vrijwilligers;
 Het personeel van de verzekeringnemer: de werknemers, de uitzendkrachten en alle andere personen, al dan
niet bezoldigd, die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de organisatie;
 De deelnemers aan de eenmalige sportactiviteiten
 De ouders of voogden als burgerlijk aansprakelijken voor de minderjarige verzekerden
VERZEKERING RECHTSBIJSTAND (R.B.) (bedragen per geschil)






Strafrechtelijk verweer
Burgerlijk verhaal
Onvermogen
Voorschot op vergoeding
Strafrechtelijke borgstelling

50.000,00 EUR
50.000,00 EUR
15.000,00 EUR
12.500,00 EUR
12.500,00 EUR

Verzekerden rechtsbijstand - Zijn verzekerd:






De organisatie;
De bestuurders van de organisatie;
De wedstrijdleiding
De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie,;
De vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie op lossere of ad hoc basis inzetten,
zoals familieleden van de vaste vrijwilligers;
 Het personeel van de verzekeringnemer: de werknemers, de uitzendkrachten en alle andere personen, al dan
niet bezoldigd, die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de organisatie;
 De deelnemers aan de eenmalige sportactiviteiten
 De ouders of voogden als burgerlijk aansprakelijken voor de minderjarige verzekerden

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (L.O.) (bedragen per verzekerde)
Verzekerde personen:
 Voor de jaaractiviteiten: de gewone leden van de organisatie
 De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie, evenals de ouders van
minderjarige vrijwilligers indien ze burgerrechtelijk aansprakelijk zijn;
 De vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie op lossere of ad hoc basis inzetten,
zoals familieleden van de vaste vrijwilligers;
 Voor de eenmalige activiteiten: de deelnemers, de bestuursleden en de wedstrijdleiding
Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon:
 Overlijden:
8.500,00 EUR
 Blijvende Invaliditeit:
35.000,00 EUR
 Tijdelijke Ongeschiktheid:
o 30 EUR op basis van de algemene polisvoorwaarden

o

5,58 EUR. per kalenderdag vanaf de 31ste dag en tot 75 weken na het ongeval:indien de
gekwetste voor het ongeval geen student of werkzoekende was, en in ieder geval enkel
voor de verzekerden welke werkelijk loonverlies hebben geleden en na de eventuele
tegemoetkoming van het R.I.Z.I.V. en voor alleenstaanden en huishoudsters met
gezinslast (ook met inwonende ongehuwde kinderen met een eigen inkomen) wordt de
vergoeding betaald vanaf de 16de dag na het ongeval mits voorlegging van een factuur van
huishoudhulp. De vergoeding is beperkt tot het verzekerde bedrag en tot max het bedrag
van de factuur.

 Medische en extra kosten: gedurende de 2 jaren die volgen op de dag van het ongeval
Vergoedingssysteem: volgens 100% barema RIZIV
Franchise (per verzekerde persoon): 25,00 EUR
Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten van toepassing:
 Orthopedische aparaten en prothesen; inbegrepen hoorapparaten
1.500,00 EUR
 Brillen en glazen
400,00 EUR
 Tandprothesen
1.500,00 EUR
met een maximum van 450,00 EUR per tand
 Verzorging in het buitenland
3.750,00 EUR
 Begrafeniskosten
2.750,00 EUR
 Opzoekings- en repatriëringskosten
2.500,00 EUR
 De kosten voor Apotheek - Farmaceutische en para-farmaceutische kosten - Kosten voor implantaten,
prothesen en niet-implanteerbare medische hulmiddelen worden niet beperkt tot de barema's van het Riziv.
Voor zover deze kosten buiten of boven het RIZIV-barema vallen, worden ze vergoed ten belope van max
2.500 EUR per verzekerde"
De verzekering is eveneens van toepassing op plotse hartproblemen en beroertes
 Tijdens de verzekerde sportactiviteiten
 Tijdens de herstelperiode direct na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit
 Op de normale terugweg van de verzekerde activiteit naar de woonplaats
Verzekerde activiteit
 Jaarverzekering: sportactiviteiten op nationaal, provinciaal en plaatselijk vlak :
Voetbal, minivoetbal, schaatsen (rol/ijs), skateboard/skeeleren, baseball, basketbal, handbal, kaatsen, kayak,
korfbal, krachtbal, mountainbike, rijwieltoerisme, roeien, squash, tennis wipschieten, aerobic,atletiek,
badminton, joggen, netbal, tafeltennis, turnen, vissen, volleybal, zwemmen, biljart, bowling, dansen, darts,
vogelpik, kegelen, petanque, volksdans, wandelen, yoga
De dekking is geldig voor de aangesloten leden-sportbeoefenaars.
Verzekerde activiteiten: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien,
trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen), sportpromotionele activiteiten en andere
activiteiten (feestmaal, vergaderingen, spelen)
De leden die actief deelnemen aan de organisatie van allerlei niet-sportieve activiteiten, die door de federatie of
door de afdeling worden ingericht en waarbij publiek betrokken wordt, zijn eveneens verzekerd.
Allerlei niet-sportieve activiteiten zijn: opbrengstactiviteiten, bals, fancy-fair…ter ondersteuning van de werking
Is eveneens verzekerd:
 Het opbouwen en afbreken van de benodigdheden
 Voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. het verkennen van een fietsparcours...)
Bijkomende categorieën:
 Leden niet-sportbeoefenaars: regelmatige helpers in de kantine, markeerders, …

 Voor de wielertoeristen, een bijkomende dekking privé-leven: ongevallen overkomen aan de verzekerden
n.a.v. privé-fietstochten en individuele trainingen
 Eenmalige sportactiviteiten op nationaal, verbondelijk en plaatselijk vlak, waarvoor een dekkingsaanvraag
op voorhand werd opgestuurd naar Sportieve afdeling FALOS-SPORT+:
 Voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennis, badminton, krachtbal, bowling, lopen, schaatsen, skeeleren, netbal,
zwemmen, turnen, aërobic, fietsen, wandelen, yoga, dansen, atletiek, minivoetbal, langlauf, zelfverdediging (
enkel verzekerbaar per les), afvaarten, kanovaren, tennis, volkssporten (zoals petanque en kegelen), korfbal,
dropping, mountainbike en omni-sport
 Initiatie speleologie en rotsklimmen : op voorwaarde van “onder leiding van een gids”
 Vissen:
o
o

op zee : op voorwaarde van “onder leiding van een schipper”
op vijver en waterlopen

 Muurklimmen: op voorwaarde dat :
o de klimmuur gefabriceerd en geplaatst is door een firma
o er moet een verbod zijn vrij te klimmen (= zonder beveiliging)
o het klimmen moet gebeuren onder leiding van een gids
 Het opbouwen en afbreken van de benodigdheden vanaf het ogenblik dat de verzekeringsaanvraag op
Sportieve afdeling FALOS SPORT aankomt.
 Voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. het verkennen van een fietsparcours,...) als de
verzekeringsaanvraag op voorhand werd opgestuurd naar. Sportieve afdeling FALOS SPORT
 Sportvakanties (het beoefenen van de sport zelf dient reeds verzekerd te zijn door de verzekering eenmalige
activiteiten)
 Sportpromotionele activiteiten. De dekking blijft echter beperkt tot de deelnemende niet-leden.
 Allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken wordt. De dekking blijft echter wel beperkt tot
de helpers niet-leden.
Allerlei niet-sportieve activiteiten zijn: opbrengstactiviteiten, bals, fancy-fair,…ter ondersteuning van de
werking
PREMIES

Jaarpolis
per sporter
Cat A: voetbal, minivoetbal, schaatsen, …
Cat B: basketbal, handbal, korfbal, mountainbike, rijwieltoerisme, roeten,
tennis, wipschieten, aerobic, atletiek, badminton, joggen, volleybal,
zwemmen
Cat C: biljart, dansen, petanque, wandelen, yoga, vogelpik, …
Helpers
Wielertoeristen: jaaraansluiting + bijkomende dekking privé-leden =
ongevallen overkomen nav. Privé-fietstochten en individuele trainingen

22

14
11
6,33
24

Eenmalige sportverzekeringen

ploegsporten
Voetbal
Minivoetbal
Netbalmatch
Basketmatch
Volleybalmatch

per ploeg
23,2
12
12
12
12

Bijeenkomsten
Atletiek
aerobic
Afvaarten
Dans
Turnen
Kanovaren
Bowling
Dropping
Fietsen/MTB
omnisport zonder voetbal
Schaatsen
Tafeltennis
Wandelen
Zwemmen
Rotsklimmen
vijvervissen
zeevissen

per sporter
0,7
0,7
1
0,7
0,7
1
0,7
0,7
1
0,7
1,35
0,7
0,7
0,7
1,35
0,7
0,7

Diversen

sportweekend

per dag per dln
0,81
1,8
1,35
per dag per dln
1,35

Helpers
Sportvakantie

0,51
0,51

Volleytornooi
Voetbaltornooi
Minivoetbaltornooi

Criteriums
Voor jogging-, wandel- en fietscriteriums is een aparte regeling afgesproken. Het verzekeringsbedrag wordt
verrekend met de criteriumbijdrage.

