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COMPLETE SPORTVERZEKERING
Clubs die aansluiten bij Sporta Team, kunnen rekenen op de compleetste onder de sportverzekeringen.
Jouw Sporta-verzekering overtreft ruimschoots alle overheidsnormen. Hij biedt zelfs een aantal extra’s
t.o.v. een doorsnee sportpolis:
» Geen franchise
» Geen kostenplafond
» Terugbetaling tot 150% van het RIZIV-tarief
» Looptijd ongevalsdossier 3 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 2 jaar)
» Uitgebreide terugbetaling voor niet-RIZIV-erkende medische kosten
» Waarborg brilschade bij lichamelijke ongevallen (hoofdletsel)
» Dekking voor hartfalen en beroertes
» 24/7 verzekering voor leden die buiten clubverband op eigen initiatief wandelen, joggen, fietsen
(geen wedstrijden), zwemmen, fitnessen, rolschaatsen of yoga (= gezondheidssport) doen.

DIVERSE EXTRA OPTIES
Aan die complete basispolis voor sportongevallen, voegt de Sporta-verzekering maar liefst 10 extra
opties toe. Elke optie verzekert telkens een heel specifieke situatie, waar je als sportclub mee te
maken kan krijgen. Hierop kan je club vrijblijvend in tekenen:
Wervingsactiviteiten

Dagverzekering niet-leden

Zogeheten wervingsactiviteiten zijn gratis
verzekerd. Als je er zo een organiseert, volstaat
het om die via deze optie te melden.

Personen die geen clublid zijn, maar wel
deelnemen of meehelpen aan een clubactiviteit
kan je via deze optie verzekeren aan €2/pers.
per dag.

Verzekering lessenreeks – 4 maanden

Sportkampverzekering

Als je een lessenreeks van beperkte duur
organiseert, kan je de deelnemers voor een
periode van 4 maanden verzekeren tijdens deze
lessen.

Ook als je een sportkamp organiseert, sluit je via
deze optie een supervoordelige verzekering af.
De prijs hangt af van het aantal
kampdeelnemers.

Evenementenverzekering

Reisbijstand

Aangesloten clubs kunnen een uitermate
voordelige verzekering krijgen als ze een
sportevent organiseren. De prijs hangt af van de
aard en het aantal deelnemers van het
evenement.

Bijstand aan personen en/of voertuigen.
Aangeraden voor clubs die een buitenlandse
uitstap in het vooruitzicht hebben.

Huurdersaansprakelijkheidsverzekering

Contractuele aansprakelijkheid

Als je sportaccommodatie huurt of gebruikt en
de verhuurder doet geen ‘afstand van verhaal’ in
de huurovereenkomst, is deze optie aan te
raden.

Verzekering tegen de contractuele
aansprakelijkheid die de club ten laste kan
worden gelegd bij materiële schade.
Aangeraden als je accommodatie huurt.

Bestuurdersaansprakelijkheid vzw’s

Alle risico’s

Als je club een vzw is, personeelsleden in dienst
heeft en/of onroerend goed in eigendom heeft,
kan je via deze optie je bestuurders beschermen
tegen accidentele bestuurdersfouten.

Bijkomende verzekering voor kostbare
voorwerpen die je als club huurt, gebruikt of
bezit. Alle goederen waarvoor je de optie
aanvraagt, zijn verzekerd voor schade,
eventueel verlies of diefstal.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
LICHAMELIJK ONGEVAL
Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel
veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer.
Worden met ongevallen gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling
manifesteren zoals hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen,
verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
ziekten, besmettingen en infecties welke het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van onvrijwillige
onderdompeling;
vergiftiging of toevallige of misdadige verstikking;
lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden van in
gevaar verkerende personen, dieren of goederen;
letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde;
razernij, tetanus of miltvuur;
beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen;
lichamelijke letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van
het slachtoffer; er wordt nader bepaald dat de pathologische gevolgen voortspruitend uit
deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.

WERVINGSACTIVITEIT
Om van een “wervingsactiviteit” te kunnen spreken, moet die activiteit aan al deze criteria voldoen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het doel van de initiatie of opendeurdag is nieuwe leden aantrekken en heeft een lage
instapdrempel.
Het gaat om een initiatie of opendeurdag en wordt dus ook als dusdanig gecommuniceerd.
De sport(en) waarvoor de club Sporta Team is aangesloten staan centraal en worden actief
beoefend.
De opbrengst is louter kostendekkend. Er is geen winstoogmerk.
De initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder toezicht van gekwalificeerde/ervaren
begeleiders.
Sporta Team wordt als partner vermeld.
De organisatie is reglementair aangesloten bij Sporta Team (geen achterstallige betalingen,
(her)aansluiting is afgerond).

Vaak voorkomende activiteiten die NIET in aanmerking komen als wervingsactiviteit: tornooien,
wedstrijden, toertochten, kampen, start-to’s.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De burgerlijke aansprakelijkheid (ook wel aquiliaanse aansprakelijkheid genoemd) is gebaseerd op
het Burgerlijk Wetboek. Het komt hierop neer dat de verantwoordelijke verplicht is de schade aan
iemand anders, welke voortvloeit uit een foutieve daad, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid, te
herstellen of te vergoeden.
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Drie voorwaarden moeten verenigd zijn alvorens men aansprakelijk kan gesteld worden:
1. Men moet een fout begaan. Een handeling of een gedrag die een normaal voorzichtig en
redelijk persoon niet gesteld zou hebben. Het criterium dat gehanteerd wordt, is dat van de
“goede huisvader” (zorgvuldigheidsnorm).
2. Er moet schade zijn. De schade kan toegebracht zijn aan iemand anders, zijn goederen of zijn
belangen (rechtstreekse en onrechtstreeks, materiële, morele, tegenwoordige, toekomstige,
…)
3. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade. Dat houdt in dat er zonder
de fout geen schade zou zijn geweest.
De verzekeraar zal de belangen van de verzekerden behartigen en verdedigen. Hij zal hen
beschermen en in hun plaats optreden wanneer tegen hen een schadeclaim wordt ingediend. Is de
claim terecht, dan zal de verzekeringsmaatschappij de schade aan de benadeelde betalen, zonder dat
de verzekerde die moet terugbetalen. Indien de verzekeraar de eis tot schadevergoeding niet
gegrond vindt, dan zal hij de verzekerde verdedigen en de hiervoor vaak hoog oplopende lasten voor
zijn rekening nemen.

DE WEG VAN EN NAAR
Het normale traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar
de plaats waar de activiteiten plaatsvinden (of naar de vastgestelde verzamelplaats) en omgekeerd.
Het begrip “weg naar en van de activiteiten” wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip
“weg van het werk” zoals vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving. Er wordt dus onder
verstaan: de verplaatsing gedurende de tijd die normaal nodig is en op de weg die normaal gevolgd
moet worden om zich naar de plaats van samenkomst of vandaar terug naar huis te begeven.

MEDISCHE VERSTREKKINGEN
Elke vorm van verzorging, zowel preventieve als curatieve, die voor het behoud of het herstel van de
gezondheid nodig is: geneeskundige hulp van geneesheren, chirurgen, apothekers, bloedtransfusies,
radiografie, kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, farmaceutische producten, ziekenhuisverpleging,
revalidatie, herscholing.

RIZIV-TARIEF
Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) stelt de regels op voor en bepaalt de tarieven van
de terugbetaling van geneeskundige prestaties en geneesmiddelen. Zo bepaalt het RIZIV het bedrag
van een raadpleging bij een arts en het deel daarvan dat door de mutualiteit zal worden
terugbetaald. Een geconventioneerde arts of specialist garandeert dat hij zich aan die tarieven en
bedragen zal houden. Niet-geconventioneerde artsen of specialisten hebben die afspraken niet
gemaakt en kunnen bovenop de RIZIV-tarieven dus nog erelonen vragen. Dat deel van het totale
bedrag wordt beschouwd als “supplementen”.

ZWARE FOUT
Elke tekortkoming aan wetten, regels, of aan gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij
voor ieder met de materie vertrouwde persoon het duidelijk moet zijn dat hieruit haast
onvermijdelijk schade moet ontstaan. Het aanvaarden en uitvoeren van werken wanneer de
verzekerde zich ervan bewust moest zijn niet te beschikken over de nodige bekwaamheid, technische
kennis, menselijke of materiële middelen om de aangegane verbintenissen te kunnen uitvoeren.
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BASISPOLIS SPORTONGEVALLEN
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten

Waar
Waarborgen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes
o

Leden: 45.236.716
Niet-leden: 45.240.869
3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

Voor aangesloten leden van de sportclub
Voor niet-leden die deelnemen aan wervingsactiviteiten
Bestuurders, lesgevers en vrijwilligers kunnen eveneens verzekerd worden als leden
Voor leden:
o ALLE activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden: kampioenschappen, competities,
vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf
inbegrepen), andere activiteiten (bvb: feestmaal, vergaderingen, spelen,…). Deelname aan allerlei niet-sportieve
activiteiten waarbij publiek betrokken is (bv: clubfeest, opendeurdag, e.d.).
o Individuele sportbeoefening: alle leden genieten automatisch en 24/24u de waarborgen van deze polis wanneer
zij, buiten hun club, volgende sporten recreatief beoefenen: joggen, wandelen, fitness, zwemmen, yoga,
rolschaatsen en fietsen (ook tijdens evenementen met uitsluiting van wielerwedstrijden).
Voor niet-leden:
o Deelname aan wervingsactiviteiten (initiaties of opendeurdagen - zie begripsomschrijving).
o 2x gratis verzekerd komen deelnemen aan clubactiviteiten met oog op eventueel lidmaatschap.
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
o Op weg van en naar de clubactiviteiten (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)
1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!)
Behandelings- en begrafeniskosten
Terugbetaling tot 150% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende
150%
prestaties voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en
Geen kostenplafond!
voor een maximale periode van 3 jaar.
Tandprothese
maximum per ongeval
€ 1.500
maximum per tand
€ 375
De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het
€ 250
ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het
hoofd.
Niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen kosten
€ 1.000
Vervoerskosten van het slachtoffer
Zoals inzake arbeidsongevallen
Begrafeniskosten
- voor leden jonger dan 5 jaar
€ 8.500
- voor leden van 5 jaar of ouder
€ 620
Vaste vergoedingen
Bij overlijden
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar
Nihil
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder
€ 8.500
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%, uitkeerbaar in verhouding tot de
graad van blijvende invaliditeit
- per slachtoffer t/m 65 jaar
€ 35.000
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
Nihil
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt
aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomsten bestaat en er geen enkel
recht op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van
toepassing voor zelfstandigen!
- per slachtoffer tot en met 65 jaar
€ 30
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
Nihil
2. Plotse hartproblemen en beroertes
Dossier kan maximaal 1 jaar geopend blijven.
Terugbetaling tot 150% v/h
- medische kosten
RIZIV tarief
- overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair)
- blijvende ongeschiktheid (uitkeerbaar in verhouding
€ 8.500/slachtoffer Max.
tot de graad van blijvende invaliditeit)
€35.000/slachtoffer -65 j
- tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair – max. 1 jaar)
€ 30/dag per slachtoffer -65 j
Ook plotse hartproblemen en beroertes die voorkomen tijdens de herstelperiode
o
o

onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis.
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Premie

Aanvragen
Vervaldag

3. Burgerlijke aansprakelijkheid
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beschermt enerzijds elke sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan
derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen.
Talloze uitzonderingsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat onderlinge materiële schade vaak niet
vergoed wordt.
Anderzijds is de burgerlijke aansprakelijkheid van de club gewaarborgd voor schade aan derden voortvloeiend uit de
organisatie van de verzekerde activiteit.
Voor vrijwilligersorganisaties worden deze minimum bedragen opgetrokken conform de Wet op Vrijwilligerswerk van 3
juli 2005 en het KB van 19 december 2006.
Lichamelijke schade (per schadegeval)
€ 5.000.000
Materiële schade (per schadegeval)
€ 620.000
4. Rechtsbijstand
Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien. Hierin zijn de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd.
zoals bij burgerlijke aansprakelijkheid
Burgerlijke verdediging
Strafrechtelijke verdediging
€ 12.400
Sporten
Lidgeld (per lid per jaar)
Atletiek, aerobic, badminton, ballet, baseball-softball, basketbal,
biljart, BMX, boogschieten, bridge, bowling, capoeira,
curvebowling, dansen, darts, duivensport, fitness, G-port,
golf, gravelbike, gymnastiek, handbal, handboogschieten(wip),
hengelen, hockey, hondensport *, hydrobic, jogging, judo,
kaatsen, kano-kajak, kin-ball, korfbal, krachtbal, mountainbike,
A
€ 12
muurklimmen, netbal, nordic walking, oriëntatielopen, padel,
petanque, pickleball, reddend zwemmen, roeien, rolschaatsen,
ropeskipping, roundnet/spikeball, rugby, schaken, squash,
tafeltennis, tai-chi, tennis, triatlon-duatlon, ultimate frisbee,
volksdans, volksspelen, volleybal, wandelen, waterpolo,
wielrennen, windsurfing, yoga, zeilen, zumba, zwemmen
Aikido, american football, bikepolo, circustechnieken, duiken
(zwembad), gewichtheffen-powerliften, hapkido, highland
games, iaido, ijshockey, ijsschaatsen, ju-jitsu, karate,
B
€ 14
kendo, lacrosse, minivoetbal, mountainboard, paintball,
paardrijden, rollerderby, schermen, taekwondo,
voetbal, waterskiën, wing chun, worstelen, wushu, zaalvoetbal
Multimove (erkend), Multi SkillZ (licentie), bewegingsschool**
M
€5
Bergbeklimmen, boksen, full contact karate, kickboxing,
kitesurfen, mixed martial arts, motorrijden, muay tai boxing,
Worden niet verzekerd
Z
parachutisme, risicovechtsporten, schieten, speedsailing,
speleologie, zeilwagenrijden.
o In het lidgeld is het gebruik van de online webapplicatie (Mijn Beheer) inbegrepen waarmee je de club- en
ledenadministratie vlot en efficiënt kan bijhouden en opvolgen.
o Tarieven zijn inclusief lidmaatschap en verzekering, exclusief eventuele extra competitiebijdragen.
o Als jouw sport niet in de bovenstaande lijst staat, neem dan even contact op met team@sporta.be. Wij bekijken zo
snel mogelijk of we voor jouw club een prijsvoorstel kunnen uitwerken.
o Voor elk aangesloten lid is het mogelijk om in de online webapplicatie ‘Mijn Beheer’ aan te geven voor welke
sporttak(ken) hij/zij ingeschreven is. Bij clubs die meerdere sporttakken (uit verschillende prijscategorieën)
aanbieden, betaalt elk aangesloten lid het lidgeld voor de categorie waarin zijn/haar duurste sporttak zich bevindt.
o Minimum aantal leden? Je club moet minstens 10 leden bereiken in het eerste jaar van aansluiting.
o *het aansluitingstarief voor hondensporters inclusief de verzekering voor hun hond bedraagt € 18.
o **het aansluitingstarief voor categorie M inclusief een begeleider bedraagt € 10.
De verzekering is geldig van zodra de leden vermeld staan in de online webapplicatie ‘Mijn Beheer’.
o

o

o

De vervaldag is de jaarlijks terugkerende datum waarop de club haar lidmaatschap moet herbevestigen en het
lidgeld moet betalen. Deze vervaldag is vrij te kiezen op het moment van aansluiting, maar ligt steeds op de 1ste
dag van de maand. De club wordt ieder jaar opnieuw tijdig op de hoogte gebracht van de heraansluitingsprocedure
om haar lidmaatschap te verlengen.
Voor de sportclubs die meedraaien in een Sporta‐competitie wordt de vervaldag in groep vastgelegd en is deze dus
niet vrij te kiezen. Met deze vaste vervaldag en daarbij horende heraansluitingsperiode wordt ook de
vrijheidsperiode bepaald per competitiesporttak, conform het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het
statuut van de niet‐professionele sportbeoefenaar.
Nieuwe leden kunnen op ieder moment in de loop van het jaar/seizoen worden aangesloten tot aan de vervaldag
en betalen steeds dezelfde ondeelbare jaarpremie.
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Aangiftes

Opmerkingen

Voorbeeld: een gymclub heeft haar jaarlijkse vervaldag op 1 oktober. In de loop van de maand april bieden er zich nog
enkele nieuwe leden aan. Zij betalen dus in april het volledige lidgeld van € 12 voor de 6 resterende maanden. In
oktober, bij de hernieuwing van het lidmaatschap, betalen ze opnieuw € 12.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
o Om in regel te zijn met de verzekering moeten alle clubactiviteiten minstens 2 dagen op voorhand gemeld
worden via de online clubagenda van de webapplicatie ‘Mijn Beheer’. In de mate van het mogelijke vragen we om
alle clubactiviteiten reeds van bij de (her)aansluiting in de online kalender te zetten. Activiteiten invoegen via ‘Mijn
Beheer’ kan tot 48u voor aanvang.
o Aangesloten leden zijn 24/24u verzekerd voor sportongevallen tijdens het joggen, wandelen, fitnessen, hardlopen,
zwemmen, yoga, rolschaatsen en fietsen (met uitsluiting van wielerwedstrijden). Hiervoor is geen meldingsplicht
van toepassing.
o Aangesloten leden zijn verzekerd tijdens alle clubactiviteiten. Niet‐leden zijn gratis mee verzekerd tijdens
deelname aan ‘wervingsactiviteiten’(initiaties of opendeurdagen – zie begripsomschrijving). Voor eventuele
medewerkers van clubactiviteiten (sportpromotioneel en niet‐sportpromotioneel) kan een dagverzekering
afgesloten worden aan € 2 per persoon per dag, maar zij kunnen ook als niet‐sportend lid (vrijwilliger) aan het
gangbare ledentarief mee op de ledenlijst geplaatst worden. Het jaarlijkse lidgeld weegt immers niet op tegen de
soms verstrekkende gevolgen van een ongeval.
Voorbeeld: een atletiekclub organiseert jaarlijks een quizavond. Steeds opnieuw kan de club rekenen op de
onbaatzuchtige hulp van een aantal ouders. Bij het opdienen van drank loopt Karel, één van die weldoeners, een zware
knieblessure op. Het clubbestuur zet deze vaste medewerker echter al jaren mee op de ledenlijst, ook al is hij verder
niet actief in de club. Uit dank voor de vrijwillige medewerking betaalt de club het jaarlijkse lidgeld (€ 12) graag mee
voor hem. Dankzij deze verantwoordelijke houding van het clubbestuur is Karel nu verzekerd voor het ongeval. Als hij
niet op de ledenlijst had gestaan, zag het er wellicht helemaal anders uit: ‘alles zelf betalen’ of ‘de club laten opdraaien
(al dan niet via rechtspraak) voor de soms hoog oplopende kosten’.
o

o

o

o

o

o

Uitsluiting
verzekering
hartfalen

o
o
o

Naast het afsluiten van aparte dagverzekeringen of het aansluiten van niet‐sportende leden is het ook mogelijk om
niet‐leden te verzekeren aan de hand van een evenementenverzekering. Meer informatie hierover vind je terug in
de verzekeringshandleiding voor de optie ‘evenementenverzekering’.
De polis sportongevallen van Sporta is opgesteld conform de wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het
bijhorende Koninklijk Besluit van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006) dat de minimale
verzekeringsvoorwaarden oplegt voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
De waarborg ‘lichamelijke ongevallen’ van de polis sportongevallen is niet van toepassing op de personen die recht
hebben op uitkeringen krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering. Indien een trainer, een clublid of een
medewerker bezoldigd wordt voor zijn prestaties voor de club dient er immers een wettelijk
verplichte arbeidsongevallenverzekering te worden afgesloten door de club.
De maximale termijn van een ongevalsdossier is 3 jaar. In de meeste gevallen kan de arts binnen deze termijn een
genezingsattest uitschrijven, waarmee het dossier wordt afgesloten. Bij ernstige ongelukken (met veel nazorg) dien
je deze termijn echter zelf in het oog te houden. Na 3 jaar (als het dossier nog niet is afgesloten) zal de verzekeraar
dit immers eenzijdig doen zonder het slachtoffer hiervan te verwittigen.
Bezorgde ouders en clubbestuurders vragen wel eens wat de meerwaarde is van deze polis sportongevallen t.o.v.
bijvoorbeeld een ‘familiale polis’ en een ‘hospitalisatieverzekering’ die veel gezinnen hebben afgesloten. Hierover
uitweiden zou ons te ver leiden en is in principe ook onmogelijk omdat elk verzekeringscontract zijn
eigen waarborgen, voorwaarden en uitsluitingen heeft. Een aantal meerwaarden van de polis sportongevallen van
Sporta zijn o.a. de onbestaande franchise (vrijstelling), de terugbetaling tot 150% van het RIZIV tarief, de hoge
waarborgbedragen, zonder kostenplafond, de lange nazorg (tot 3 jaar), de waarborg brilschade, de waarborg m.b.t.
de niet‐erkende RIZIV kosten,…
Bovendien kan je dankzij je lidmaatschap steeds rekenen op de Sporta als bemiddelaar. Als de situatie erom vraagt
zullen wij dus met veel toewijding de belangen van het slachtoffer behartigen.
Wielerwedstrijden (naast de klassieke wielerwedstrijden doelen we hier ook op tijdritten en de wielergedeeltes in
het kader van een duo- of triatlon vallen onder het begrip “wielerwedstrijd”) worden geenszins verzekerd.
Wielrennen in de vorm van wielertoerisme waarbij het fietsen recreatief wordt beoefend kan daarentegen wel
verzekerd worden in clubverband en via de evenementenverzekering.
Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.
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BIJVOEGSEL HONDEN
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waar
Waarborgen

Premie

Aanvragen

Vervaldag
Aangiftes

Opmerkingen

Lichamelijke ongevallen van honden
Voor honden van leden die aangesloten bij een hondenclub die als extra optie ook een verzekering nemen voor hun
hond.
ALLE sportactiviteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden.
Voorbeeld: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien of trainingen
In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!)
Terugbetaling van de dierenartskosten ter behandeling van het opgelopen
letsel
Bij overlijden (als gevolg van een gewaarborgd ongeval en binnen de
maximale termijn van 1 jaar dat een schadedossier geopend kan blijven)

Max. € 500 per schadegeval
Max. € 620 per hond

De vergoeding wordt gebaseerd op de waarde van de hond op voorwaarde
dat hiervoor bewijsstukken voorgelegd worden. De overeengekomen
vergoeding wordt betaald aan de eigenaar van de hond.
o Dossiers kunnen geopend blijven tot maximum 1 jaar na het ongeval.
o De ingediende kosten moeten relevant zijn voor de behandeling van het opgelopen letsel.
o De kosten moeten in overeenstemming zijn met het prijsniveau voor gelijkaardige behandelingen dat toegepast
wordt door het merendeel van de zorgenverstrekkers met dezelfde kwalificaties.
€ 6 per aangesloten lid per jaar voor een maximum van 2 honden.
o De premie van € 6 komt bovenop de premie van € 12 per persoon per jaar voor het basislidmaatschap. De
totaalprijs van een lidmaatschap voor baasje en hond(en) is dus € 18 voor een jaar.
o Deze verzekeringsuitbreiding kan enkel afgesloten worden voor leden die al aangesloten zijn als lid bij Sporta
Team. Het is niet mogelijk om een hond te verzekeren zonder het baasje te verzekeren.
o Honden die verzekerd zijn op naam van 1 lid kunnen niet gelijktijdig verzekerd worden. Het is dus af te raden om
hen te laten trainen op hetzelfde moment.
Deze verzekeringsuitbreiding kan enkel afgesloten worden per club en niet per persoon. Concreet wil dat zeggen dat
enkel volgende keuzes mogelijk zijn:
o De voltallige club neemt een verzekeringsuitbreiding voor honden; of
o Niemand in de club neemt een verzekeringsuitbreiding voor honden.
Deze maatregel geldt om een administratief kluwen te voorkomen.
Aanvragen is mogelijk via mail naar verzekeringen@sporta.be. De verzekeringsconsulent zal je helpen bij het afsluiten
van de verzekering. De premie wordt toegevoegd aan je clubfactuur.
Loopt samen met de vervaldag van de sportclub.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
Bij naam en voornaam van het slachtoffer vul je de naam in van het aangesloten lid, gevolgd door de naam van de
hond tussen haakjes. Voorbeeld: Jan Janssen (Lady)
Deze verzekeringsuitbreiding biedt geen waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Dieren kunnen nooit aansprakelijk
gesteld worden. Indien een hond schade toebrengt aan derden wordt het baasje automatisch aansprakelijk gesteld,
tenzij bewezen kan worden dat op het moment van het incident de hond toevertrouwd werd aan iemand anders. In dat
geval wordt de persoon die zich over de hond aan het ontfermen was op het ogenblik van het incident aansprakelijk
gesteld.
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WERVINGSACTIVITEITEN
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten

Waar
Waarborgen
Premie
Aanvragen

Aangiftes

Opmerkingen
Uitsluiting
verzekering
hartfalen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes

Niet-leden:
Polisnr. 45.240.869
3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

Alle aangesloten clubs die een wervingsactiviteit (= initiatie of opendeurdag) organiseren en die de
deelnemende niet-leden hiervoor willen verzekeren.
De verzekering geldt uitsluitend bij de organisatie van een sportinitiatie of opendeurdag en komt in aanmerking als de
activiteit aan al deze voorwaarden voldoet:
o Nieuwe leden aantrekken is het doel van de initiatie of opendeurdag.
o Je noemt het een initiatie of opendeurdag in alle communicatie.
o De sport(en) waarvoor je bij Sporta Team bent aangesloten staan centraal en worden actief beoefend.
o De opbrengst is louter kostendekkend. Er is geen winstoogmerk.
o De initiatie of opendeurdag is eenmalig en staat onder toezicht van gekwalificeerde/ervaren begeleiders.
o De initiatie of opendeurdag is laagdrempelig. D.w.z. dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen.
o Sporta Team wordt als partner vermeld.
Vaak voorkomende activiteiten die NIET in aanmerking komen als wervingsactiviteit: tornooien, wedstrijden,
toertochten, kampen, start-to's,…*
* De club kan zelfstandig beoordelen of de georganiseerde activiteit aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij enige
twijfel en om misverstanden te vermijden, is het echter aangeraden om daarover contact op te nemen met de Sportaconsulent via verzekeringen@sporta.be of 03/361 53 48
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
o Op weg van en naar de clubactiviteiten (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)
Idem basispolis sportongevallen
Gratis. Sporta neemt de premie voor de dagverzekering van de deelnemende niet-leden (€ 2 p.p.) voor eigen
rekening.
Aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de clubactiviteit ingediend worden via de online webapplicatie
‘Mijn Beheer’, bij het ingeven van de wervingsactiviteit in de clubagenda.
Duid bij het ‘type’ activiteit initiatie of opendeurdag aan. Deelnemende niet-leden zijn dan automatisch en gratis
verzekerd voor de wervingsactiviteit.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
Bij de aanvraag van de verzekering moeten geen namen van de deelnemende niet-leden doorgegeven worden. Er
dient wel een schatting gemaakt te worden van het totaal aantal deelnemers.
o Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
o Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
o Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.
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DAGVERZEKERING NIET-LEDEN
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waar
Waarborgen
Premie
Aanvragen
Aangiftes

Opmerkingen

Uitsluiting
verzekering
hartfalen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes

Niet-leden:
Polisnr. 45.240.869
3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

Aangesloten clubs kunnen geheel vrijblijvend intekenen op deze verzekeringsoptie voor niet-leden. De dekking is
verworven voor de niet-leden waarvoor een dagverzekering werd onderschreven.
Deze verzekeringsoptie kan genomen worden voor niet-leden wanneer zij:
o Deelnemen aan clubactiviteiten die geen wervingsactiviteit zijn.
o Onbezoldigd meewerken aan clubactiviteiten (zowel voor wervingsactiviteiten als andere activiteiten - zie
begripsomschrijving).
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
o Op weg van en naar de clubactiviteiten (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)
Idem basispolis sportongevallen
€ 2 per persoon per dag.
Aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de clubactiviteit ingediend worden via de online webapplicatie
‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen - Extra verzekeringen. De verschuldigde premie zal toegevoegd worden
aan je clubfactuur.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
o Bij aanvraag van een dagverzekering voor niet-leden moet steeds de naam, voornaam en geboortedatum van de
te verzekeren persoon doorgegeven worden. Indien de club een activiteit organiseert die open staat voor nietleden is het voor deze verzekering dus aan te raden om met voorinschrijvingen te werken.
o Personen die op regelmatige basis meewerken of deelnemen aan clubactiviteiten worden bij voorkeur
aangesloten als lid. Dit is niet alleen administratief veel eenvoudiger en op termijn goedkoper, maar de club geeft
hiermee bovendien duidelijk blijk van vertrouwen en engagement t.o.v. haar sympathisanten.
o Indien je een evenement organiseert waarbij je meer dan 50 deelnemers verwacht die (nog) niet aangesloten zijn
bij je sportclub loont het de moeite om te overwegen om een evenementverzekering af te sluiten. Meer
informatie over de evenementenverzekering vind je terug in de verzekeringshandleiding.
o Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
o Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
o Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.

Verzekeringshandleiding, januari ‘23 – p. 12

Uitbreiding niet-leden:
Polisnr. 45.369.515

VERZEKERING LESSENREEKS – 4 MAANDEN
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waar
Waarborgen
Premie

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes

Voor deelnemers lessenreeks: niet elke Sporta-club is traditioneel georganiseerd en biedt een heel seizoen lang alle
sportactiviteiten aan. Clubs die een lessenreeks aanbieden (en bijgevolg deelnemers hebben die geen volledig jaar
actief zijn) kunnen beroep doen op een verzekering voor 4 maanden.
De sportactiviteiten gedurende de lessenreeks die door de aangesloten club georganiseerd wordt. De lessenreeks
loopt gedurende maximum 4 maanden met een maximum van 3 activiteitsdagen per week (zie onderaan bij
voorbeelden).
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
o Op de locatie van de lessenreeks, zoals aan Sporta Team doorgegeven
Idem basispolis sportongevallen
Sporten

A

B

M

Aanvragen

3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

Atletiek, aerobic, badminton, ballet, baseball-softball, basketbal,
biljart, BMX, boogschieten, bridge, bowling, capoeira,
curvebowling, dansen, darts, duivensport, fitness, G-port,
golf, gravelbike, gymnastiek, handbal, handboogschieten(wip),
hengelen, hockey, hondensport *, hydrobic, jogging, judo,
kaatsen, kano-kajak, kin-ball, korfbal, krachtbal, mountainbike,
muurklimmen, netbal, nordic walking, oriëntatielopen, padel,
petanque, pickleball, reddend zwemmen, roeien, rolschaatsen,
ropeskipping, roundnet/spikeball, rugby, schaken, squash,
tafeltennis, tai-chi, tennis, triatlon-duatlon, ultimate frisbee,
volksdans, volksspelen, volleybal, wandelen, waterpolo,
wielrennen, windsurfing, yoga, zeilen, zumba, zwemmen

Aikido, american football, bikepolo, circustechnieken, duiken
(zwembad), gewichtheffen-powerliften, hapkido, highland
games, iaido, ijshockey, ijsschaatsen, ju-jitsu, karate,
kendo, lacrosse, minivoetbal, mountainboard, paintball,
paardrijden, rollerderby, schermen, taekwondo,
voetbal, waterskiën, wing chun, worstelen, wushu, zaalvoetbal

Multimove (erkend), Multi SkillZ (licentie), bewegingsschool**

Lidgeld (voor 4 maanden)
max. 10
deelnemers

€ 60

max. 20
deelnemers

€ 120

max. 30
deelnemers

€ 180

max. 40
deelnemers

€ 240

max. 50
deelnemers

€ 300

max. 10
deelnemers
max. 20
deelnemers
max. 30
deelnemers
max. 40
deelnemers
max. 50
deelnemers
max. 10
deelnemers
max. 20
deelnemers
max. 30
deelnemers
max. 40
deelnemers
max. 50
deelnemers

€ 70
€ 140
€ 210
€ 280
€ 350
€ 30
€ 60
€ 90
€ 120
€ 150

Bergbeklimmen, boksen, full contact karate, duiken in open
water, kickboxing, kitesurfen, mixed martial arts, motorrijden,
Worden niet verzekerd
Z
muay tai boxing, parachutisme, risicovechtsporten, schieten,
speedsailing, speleologie, zeilwagenrijden.
o Als jouw sport niet in de bovenstaande lijst staat, neem dan even contact op met team@sporta.be. Wij bekijken zo
snel mogelijk of we voor jouw lessenreeks een prijsvoorstel kunnen uitwerken.
o *het is niet mogelijk om honden te verzekeren voor 4 maanden.
o **het aansluitingstarief voor categorie M inclusief een begeleider bedraagt:
max. 10 deelnemers - € 60 max. 20 deelnemers - € 120 max. 30 deelnemers - € 180
max. 40 deelnemers - € 240 max. 50 deelnemers - € 300
Aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de lessenreeks ingediend worden via de online webapplicatie
‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Extra verzekeringen. De verschuldigde premie zal toegevoegd worden
aan je clubfactuur.
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Vervaldag

Aangiftes

Opmerkingen

Uitsluiting
verzekering
hartfalen
Voorbeelden

De club kiest de startdag van de lessenreeks, de verzekering eindigt 4 maanden later voor alle deelnemers van die
lessenreeks.
Voorbeeld: een club start een lessenreeks op 1 februari. Op 31 mei loopt de lessenreeks af en zijn de deelnemers niet
langer verzekerd.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
o De deelnemers van de lessenreeks worden niet aangesloten als lid bij Sporta Team. Bij gevolg dienen er geen
persoonsgegevens van deze sporters doorgegeven te worden.
o Steekproefcontroles rond aantallen kunnen uitgevoerd worden door Sporta Team.
o De burgerlijke aansprakelijkheid van de club voor deze activiteiten is verzekerd via de basispolis van de club.
o In een lessenreeks kunnen max. 3 activiteitsdagen per week plaatsvinden en dit voor dezelfde groep en
sportdiscipline.
o Start- en einduur van de reeks worden opgevraagd, alsook het (max.) aantal deelnemers per activiteitsdag.
o Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
o Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
o Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.
1.

Lessenreeks specialisatie voetbal – training op ma 19u-20, wo 18u-19u en vr 19u-20u voor groep A (max. 20
deelnemers) → cat. B max. 20 deelnemers ➔ €140,00

2.

Lessenreeks watergewenning voor groep A (max. 10 deelnemers) op ma 17u-18u en vr 17u-18u → lessenreeks 1
+ lessenreeks watergewenning voor groep B (max. 10 deelnemers) op ma 18u19 en vr 18u-19u → lessenreeks 2.
Je sluit 2 lessenreeksen af, want elke lessenreeks heeft een andere groep deelnemers.
Lessenreeks 1: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €60,00
+ Lessenreeks 2: cat A max. 10 deelnemers ➔ €60,00

3.



in totaal €120,00

Lessenreeks zumba (max. 20 deelnemers) op wo 20u-21u en za 09u-10u → lessenreeks 1
+ lessenreeks spinning (max. 10 deelnemers) op wo 21u-22u en za 10u-11u → lessenreeks 2
Je sluit 2 lessenreeksen af, want elke lessenreeks heeft een andere groep deelnemers.
Lessenreeks 1: cat. A max. 20 deelnemers ➔ €120,00
+ Lessenreeks 2: cat. A max. 10 deelnemer ➔ €60,00

4.



in totaal €180,00

Je geeft 4 dezelfde lessen (fitness) op ma en wo om 18u-19u, 19u-20, 20u-21u en 21u-22u met een max. van 10
deelnemers per les maar telkens met verschillende deelnemers. Er nemen dus max. 40 deelnemers deel aan jouw
lessen.
FOUT:
Lessenreeks 1 18u-22u: cat. A max. 40 deelnemers ➔ €240,00
JUIST:
Lessenreeks 1 18u19u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €60,00
+ Lessenreeks 2 19u-20u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €60,00
+ Lessenreeks 3 20u-21u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €60,00
+ Lessenreeks 4 21u-22u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €60,00



in totaal €240,00
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SPORTKAMPVERZEKERING
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waar
Waarborgen
Premie
Aanvragen
Vervaldag
Aangiftes

Opmerkingen

Uitsluiting
verzekering
hartfalen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes

Uitbreiding niet-leden:
Polisnr. 45.240.869
3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

o
o
o

Deelnemende niet-leden
Vrijwillige kampmedewerkers (lesgevers, trainers, kookouders, etc.)
Een sportkamp dat georganiseerd wordt door een aangesloten sportclub, waarbij een sport beoefend wordt die
relevant is voor de sporttak(ken) waarvoor de club is aangesloten bij Sporta Team.
Voorbeeld: een dansclub organiseert een danskamp waarvoor ook niet-leden inschrijven.
o Alle nevenactiviteiten die naast sport bijkomend aan bod komen tijdens het sportkamp.
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
o Op weg van en naar het sportkamp (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)
Idem basispolis sportongevallen
€ 3,90 per persoon per sportkamp
Aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het sportkamp ingediend worden via de online webapplicatie
‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen - Extra verzekeringen. De verschuldigde premie zal toegevoegd worden
aan je clubfactuur.
De club kiest een begin- en einddatum. De verzekering geldt voor de duur van het sportkamp.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
o Bij aanvraag van een sportkampverzekering voor niet-leden moet steeds de naam, voornaam en geboortedatum
van de te verzekeren personen doorgegeven worden via ‘Mijn Beheer’.
o Indien de sportclub een medewerker in dienst neemt om tijdens het kamp te werken volstaan de waarborgen van
deze verzekeringspolis niet. Als werkgever ben je verplicht om een verzekering ‘arbeidsongevallen’ af te sluiten
voor alle in dienst genomen personeelsleden.
o Een sportkamp wordt niet aanzien als een wervingsactiviteit. De deelnemende niet-leden zijn dus niet automatisch
verzekerd via de gratis verzekering voor wervingsactiviteiten.
o De waarborgen van deze polis zijn conform de wet op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van
19 december 2006.
o Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
o Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
o Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.
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Uitbreiding niet-leden:
Polisnr. 45.240.869

EVENEMENTENVERZEKERING
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten

Waar
Waarborgen
Premie

Aanvragen
Vervaldag
Aangiftes

Opmerkingen

Uitsluiting
verzekering
hartfalen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Hartfalen en beroertes

3. Burgerlijke aansprakelijkheid
4. Rechtsbijstand

o Alle niet-leden die deelnemen aan het evenement
o Iedereen die als medewerker op vrijwillige basis helpt tijdens het evenement.
Aangesloten clubs kunnen deze verzekering afsluiten bij de organisatie van een clubevenement (zowel sportief als nietsportief). Voorbeeld: volleybaltornooi, stratenloop, uitstap, barbecue, turnfeest, mosselsouper e.d.
Deze verzekeringsoptie geldt voor alle niet-leden en vrijwillige medewerkers tijdens:
o De volledige duur van het evenement
o De opbouw en afbraak van het evenement
o Op de locatie van je evenement, zoals aan Sporta Team doorgegeven
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand)
Idem basispolis sportongevallen
Onderstaande premies gelden per georganiseerd evenement. De opbouw en/of afbraak van het evenement zitten mee
vervat in de evenementverzekering, ook wanneer deze op een andere dag dan het evenement vallen.
Evenement zonder bal
Aantal unieke deelnemers en/of
Premie per evenement
Premie Sporta-Run
medewerkers
1 - 99
€ 50
€ 50
100 - 199
€ 65
€ 60
200 - 499
€ 130
€ 90
500 - 1000
€ 260
€ 120
Evenement met bal*
Aantal unieke deelnemers en/of medewerkers
Premie per evenement
1 - 99
€ 65
100 - 199
€ 85
200 - 499
€ 175
500 - 1000
€ 350
* Van toepassing op alle evenementen waar sporten met een bal beoefend worden.
Aanvragen moeten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement ingediend worden via de online webapplicatie
‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen - Extra verzekeringen. De verschuldigde premie zal toegevoegd worden
aan je clubfactuur.
De verzekering geldt voor de duur, opbouw en afbraak van het evenement.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Ethias Connect
o Ofwel per post of e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier.
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie in ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen - Nieuwe aangifte.
o Indien de sportclub een medewerker in dienst neemt om tijdens het evenement te werken volstaan de
waarborgen van deze verzekeringspolis niet. Als werkgever ben je verplicht om een verzekering
‘arbeidsongevallen’ af te sluiten voor alle in dienst genomen personeelsleden.
o Het is niet nodig om de namen van de deelnemers aan het evenement door te geven. Alle niet-leden zijn
standaard verzekerd.
o Het is ook mogelijk om niet-leden en vrijwillige medewerkers te verzekeren a.d.h.v. dagverzekeringen. Dit aan een
tarief van € 2 p.p. per dag. Hiervoor is het wel noodzakelijk om alle namen van de te verzekeren personen op
voorhand door te geven.
o De waarborgen van deze polis zijn conform de wet op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van
19 december 2006.
o Wielerwedstrijden: deze evenementenverzekering kan niet afgesloten worden ter verzekering van een
wielerwedstrijd. Organisatoren van duatlons en triatlons kunnen deze verzekering wel afsluiten, maar enkel voor
de gedeeltes lopen en zwemmen. Om deelnemers voor een wielerwedstrijd te verzekeren, kan je vrijblijvend
contact opnemen met Ethias via bart.hannes@ethias.be.
o Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof.
o Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren.
o Dekking geldt niet tijdens niet‐sportieve activiteiten.

Verzekeringshandleiding, januari ‘23 – p. 16

Polisnr. 45.248.000

REISBIJSTAND
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waar
Waarborgen
Premie

Aanvragen
Aangiftes

Opmerkingen

Reizen en verblijf buitenland in clubverband (voor personen en voertuigen).
Voor aangesloten clubs die een buitenlandse uitstap hebben gepland in het kader van de sporttak waarvoor
ze bij Sporta Team zijn aangesloten en die de deelnemers (zowel leden als niet-leden) willen voorzien van reisbijstand.
De waarborgen zijn uitsluitend van toepassing tijdens verplaatsingen naar het buitenland waarvoor vooraf een
aanvraag werd ingediend via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’.
Deze polis is geldig vanaf de woonplaats in België tot in de gehele wereld (motorrijtuigen enkel in Europa!) met
uitsluiting van landen waar oorlog of burgerlijke onlusten heersen en landen waar vrij personenverkeer niet is
toegelaten.
Zie algemene voorwaarden polis Ethias Assistance in bijlage. De uitgebreide waarborg ‘privilege’ is van toepassing.
Hulpverlening aan personen – premie per verzekerde
Duur
Europa
Andere landen
1 dag
€ 1,80
€ 3,00
2 tot 3 dagen
€ 3,60
€ 5,85
4 tot 5 dagen
€ 6,45
€ 11,10
6 tot 11 dagen
€ 9,50
€ 15,75
12 tot 17 dagen
€ 12,60
€ 20,30
18 tot 23 dagen
€ 15,65
€ 27,00
24 tot 32 dagen
€ 18,80
€ 34,65
Per bijkomende maand (elke
begonnen maand telt als een
€ 9,50
€ 15,75
volledige)
Hulpverlening in verband met voertuigen – premie per voertuig (voor mini-bussen, mobilhomes en vrachtwagens tot
3,5 ton dienen de hieronder vermelde premies te worden verdubbeld)
Duur
Europa
Andere landen
1 dag
€ 3,50
2 tot 3 dagen
€ 6,95
4 tot 5 dagen
€ 12,50
6 tot 11 dagen
€ 18,45
12 tot 17 dagen
€ 24,35
Niet gewaarborgd!
18 tot 23 dagen
€ 30,40
24 tot 32 dagen
€ 36,55
Per bijkomende maand (elke
begonnen maand telt als een
€ 18,45
volledige)
Via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Extra verzekeringen. Elke aanvraag dient
ten minste 14 dagen voor vertrek ingediend te worden. Ethias stuurt een factuur.
Tijdens de clubreis kan je bij een eventueel voorval 24/24u terecht op het centrale bijstandsnummer van Ethias
Assistance:
T. +32 (0)11/28.28.28
In tegenstelling tot de andere verzekeringsopties gaat het hier om een directe hulpverlening. Om een eventuele
bijstandssituatie nadien beter te kunnen opvolgen, zouden wij het erg op prijs stellen als je bij thuiskomst ook Sporta
Team op de hoogte zou willen brengen van eventuele voorvallen.
o Enkel de vermelde personen en voertuigen zijn verzekerd. Ook wat betreft de bestemming en de duurtijd van de
reis kan de verzekering zich bij eventuele laattijdige wijzigingen terugtrekken. Zorg er dus voor dat de gegevens die
je doorgeeft volledig en correct zijn.
o Deze polis reisbijstand is slecht een aanvulling van de basispolis sportongevallen. Niet-leden kunnen bij intekening
dus wel op de nodige reisbijstand rekenen, maar kunnen nadien niet terugvallen op de uitgebreide waarborgen en
waarborgbedragen van de basispolis! Niet alle medische kosten zullen zomaar terugbetaald worden. Het is dus ook
aan te raden om alle reisgenoten vooraf lid te maken van de Sporta Team.
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HUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waarborgen

Premie

Aanvragen

Vervaldag
Aangiftes
Opmerkingen

Polisnr. 38.142.019

De aansprakelijkheid die de club ten laste kan vallen voor materiële schade aan de gehuurde of gebruikte
(sport)lokalen en de inhoud ervan, voortkomend uit brand of ontploffing, storm-, hagel-, sneeuw-, of ijsdrukschade en
waterschade.
Voor aangesloten clubs die een sportaccommodatie huren of gebruiken, indien de verhuurder geen “afstand van
verhaal” doet in de huurovereenkomst. De schade is gedekt zowel t.o.v. de verzekeringsnemer (de club die het lokaal
huurt of gebruikt) als t.o.v. derden (eventueel niet-lid die deelneemt aan de activiteiten).
De polis kan afgesloten worden voor:
o Wekelijkse clubactiviteiten: trainingen, wedstrijden, workshops, …
o Éénmalige clubactiviteiten: tornooi, demonstratie, clubfeest, …
Brand
Storm – hagel – sneeuw of ijsdruk
gewaarborgd
Waterschade
gewaarborgd
Rechtsbijstand
gewaarborgd
Totaal:
€ 496.000,00
o Wordt berekend op basis van de “duur van de ingebruikname” van de gebouwen. Hieronder wordt verstaan: het
aantal samengetelde dagen per seizoen dat een club de zaal huurt.
Voorbeeld: een jaar lang elke week op maandag resultaat 52 keer.
o Indien een club verschillende gebouwen in gebruik neemt, is de premie verschuldigd voor elk van de in gebruik
genomen gebouwen. De gebruiksdagen mogen in dit geval niet samengeteld worden!
Voorbeeld: 2 gebouwen (1 op dinsdag / 1 op woensdag gedurende een jaar) resultaat is niet 104 keer, maar 2 x 52
keer.
1 dag
€ 11,20
2 dagen
€ 14,50
3 tot 4 dagen
€ 17,90
5 tot 8 dagen
€ 21,30
9 tot 31 dagen
€ 24,50
32 tot 62 dagen
€ 26,42
63 dagen tot 6 maanden
€ 33,24
6 maanden tot 1 jaar
€ 44,32
Minstens 15 dagen vóór de datum van de ingebruikname van de lokalen:
o Via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Extra verzekeringen.
o De club dient het bedrag van de verschuldigde premie rechtstreeks te storten op rekeningnr.
BE09 0910 0355 3057 van Ethias Hasselt met vermelding van het polisnummer en de datum waarop het
aanvraagformulier werd verzonden.
Het aantal dagen van ingebruikname moet worden bepaald:
o Ofwel per werkjaar van de club (best de heraansluitingsdatum bij Sporta Team)
o Ofwel voor een afgebakende periode (vb: éénmalig evenement)
Aangiftes rechtstreeks regelen met Ethias via bart.hannes@ethias.be.
o
o

o

Er wordt voor deze verzekeringsoptie geen factuur verstuurd. De club dient het bedrag van de verschuldigde
premie rechtstreeks te storten aan Ethias. Het betalingsbewijs (rekeningafschrift) geldt als bewijs van verzekering.
Je moet de vervaldag als clubbestuurder zelf in het oog houden, want Ethias stuurt geen vervaldagbericht. Voor
een volgend seizoen moet je dus opnieuw uit eigen beweging een aanvraag en betaling doen voor het berekende
aantal dagen van ingebruikname.
Het door jou berekende aantal dagen van ingebruikname wordt door niemand gecontroleerd, maar bij een
eventueel schadegeval zal Ethias wel nagaan of dit opgegeven aantal klopt.
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CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID
Verzekerde
risico’s

Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Uitsluitingen

Waarborgen
Premie

Aanvragen

Vervaldag
Aangiftes
Opmerkingen

Polisnr. 45.243.739

De contractuele aansprakelijkheid die de club ten laste kan vallen bij schade (door een ongeval!) aan:
o De in gebruik genomen gebouwen (de gehuurde accommodatie)
o Het materiaal en de voorwerpen die zich in de gebouwen bevinden
Voorbeeld: zoals elke week moeten de leden van turnkring FIT de turntoestellen ook nu weer netjes wegplaatsen na de
les. De trainer heeft nog maar net de poort van het materiaalhok dichtgetrokken of er vallen een aantal toestellen om.
Één van de springplanken komt ongelukkig terecht in een groot raam dat eraan moet geloven.
Omdat het hier duidelijk om een ongeval gaat, zal de verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’ hier de kosten
van dragen. De club moet enkel de vrijstelling van € 125 zelf betalen.
Voor aangesloten clubs die een sportaccommodatie huren.
De polis kan afgesloten worden voor:
o Wekelijkse clubactiviteiten: trainingen, wedstrijden, workshops, …
o Éénmalige clubactiviteiten: tornooi, demonstratie, clubfeest, …
o Schade door brand, ontploffing of water zijn uitgesloten. Deze risico’s zijn het voorwerp van een brandverzekering.
o Schade die met opzet of door een zware fout wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: na een vriendschappelijk wedstrijdje onder de leden van de lokale zaalvoetbalclub, verliest één van de
spelers van de verliezende partij zijn zelfcontrole en trapt loeihard tegen een kleedkamerdeur. De deur slaat
onherroepelijk stuk tegen de muur en moet volledig vervangen worden. uiteraard zal de verzekering hier niet
opdraaien voor de geleden schade.
Tot € 12.500 per schadegeval. Er is een vrijstelling/franchise van € 125 per schadegeval.
o

Wordt berekend op basis van de “duur van de ingebruikname” van de gebouwen. Hieronder wordt verstaan: het
aantal samengetelde dagen per seizoen dat een club de zaal huurt.
Voorbeeld: een jaar lang elke week op maandag resultaat 52 keer.
o Indien een club verschillende gebouwen in gebruik neemt, is de premie verschuldigd voor elk van de in gebruik
genomen gebouwen. De gebruiksdagen mogen in dit geval niet samengeteld worden!
Voorbeeld: 2 gebouwen (1 op dinsdag / 1 op woensdag gedurende een jaar) resultaat is niet 104 keer, maar 2 x 52
keer.
1 dag
€ 27,31
2 dagen
€ 36,05
3 tot 4 dagen
€ 43,70
5 tot 8 dagen
€ 51,35
9 tot 31 dagen
€ 60,09
32 tot 62 dagen
€ 67,74
63 dagen tot 6 maanden
€ 81,94
6 maanden tot 1 jaar
€109,25
Minstens 15 dagen vóór de datum van de ingebruikname van de lokalen:
o Via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Extra verzekeringen.
o De club dient het bedrag van de verschuldigde premie rechtstreeks te storten op rekeningnr.
BE09 0910 0355 3057 van Ethias Hasselt met vermelding van het polisnummer en de datum waarop het
aanvraagformulier werd verzonden.
Het aantal dagen van ingebruikname moet worden bepaald:
o Ofwel per werkjaar van de club (best de heraansluitingsdatum bij Sporta Team)
o Ofwel voor een afgebakende periode (vb: éénmalig evenement)
Aangiftes rechtstreeks regelen met Ethias via bart.hannes@ethias.be.
o
o

o

Er wordt voor deze verzekeringsoptie geen factuur verstuurd. De club dient het bedrag van de verschuldigde
premie rechtstreeks te storten aan Ethias. Het betalingsbewijs (rekeningafschrift) geldt als bewijs van verzekering.
Je moet de vervaldag als clubbestuurder zelf in het oog houden, want Ethias stuurt geen vervaldagbericht. Voor
een volgend seizoen moet je dus opnieuw uit eigen beweging een aanvraag en betaling doen voor het berekende
aantal dagen van ingebruikname.
Het door jou berekende aantal dagen van ingebruikname wordt door niemand gecontroleerd, maar bij een
eventueel schadegeval zal Ethias wel nagaan of dit opgegeven aantal klopt.
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BRANDVERZEKERING
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Premie
Aanvragen

Polis op maat

Deze verzekering heeft tot doel schade door brand en aanverwante gevaren aan eigen gebouwen en inboedel te
verzekeren.
Clubs die beschikken over eigen gebouwen en zich wensen te verzekeren voor het risico van brand, bliksem en
ontploffingen.
De periode en activiteit die je doorgeeft op je aanvraagformulier.
De premie voor deze verzekering wordt berekend aan de hand van het aantal gebouwen, type gebouw, dakbedekking
en waarde van het gebouw.
Aanvragen moeten rechtstreeks aan Ethias gericht worden. Sporta Team heeft een aanvraagformulier dat hiervoor
gebruikt kan worden. Het aanvraagformulier vind je in de verzekeringshandleiding onder bijlage ‘aanvraagformulier
brandverzekering’.
Het aanvraagformulier dient aan Ethias te worden doorgegeven voor de aanvangsdatum van het te verzekeren risico.
Op basis van het aanvraagformulier ontvang je een verzekeringsvoorstel van Ethias.

Aangiftes
Opmerkingen

Aangiftes rechtstreeks regelen met Ethias via brand.collectiviteiten@ethias.be.
Je mag het aanvraagformulier ook volledig vrijblijvend aan Ethias bezorgen. Nadat je een prijsvoorstel ontvangt ben je
niet verplicht om de verzekering ook effectief af te sluiten.
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BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VZW’S
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Commercieel
atgumentarium

Polis op maat

Bestuurdersaansprakelijkheid
Alleen aangesloten clubs met een vzw-statuut kunnen deze verzekeringsoptie voor hun bestuurders onderschrijven,
voor zover de club ook personeel in dienst heeft en/of onroerend goed (patrimonium) in eigendom heeft.
Inzake de aansprakelijkheid van de bestuurders van vzw’s dienen we te verwijzen naar de Wet van 27 juni
1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002. Op basis van deze wetgeving wordt onder meer bepaald dat de vereniging
aansprakelijk is voor de fouten die kunnen worden toegekend aan haar aangestelden of aan de organen die haar
behandelen. Daarbij wordt ook aangehaald dat de bestuurders en de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur
geen persoonlijke verplichting aangaan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Dit algemene principe
neemt echter niet weg dat een bestuurslid van een vzw een aansprakelijkheid draagt tegenover de organisatie en de
buitenwereld. Een bestuurder moet zijn taak immers uitvoeren zoals een “goede huisvader” dit zou doen, geplaatst in
dezelfde omstandigheden. Een bestuurder moet dus handelen alsof het vermogen van de vereniging zijn vermogen zou
zijn en het belang van de vzw gelijk staat met zijn eigen belang. Bij eventuele moeilijkheden zal het gedrag van de
bestuurder uiteindelijk beoordeeld worden door de rechter die daarbij toepassing zal maken van wat in de rechtsleer
een “marginale toetsing” wordt genoemd. Dit houdt in dat het gedrag van de bestuurder niet als foutief kan worden
beoordeeld omwille van het loutere feit dat achteraf is gebleken dat het nadelige gevolgen heeft gehad. De
gedragingen mogen dus niet achteraf beoordeeld worden, maar binnen het kader waarin en op het ogenblik dat ze
werden gesteld. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met het zogenaamde “recht op vergissing”. Een
“goede huisvader” of een goede bestuurder is immers niet onfeilbaar. Een gedrag kan in hoofde van de bestuurder
slechts als foutief worden beoordeeld wanneer het buiten de marge valt van datgene wat een normaal en redelijk
bestuurder, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou hebben gedaan. Hoewel bestuurders in principe optreden in
naam van en voor rekening van de vzw, kunnen ze toch persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de
vereniging, wanneer zij wisten of moesten weten dat de vereniging niet in staat zou zijn de aangegane verbintenissen
na te komen. Elke benadeelde kan een vordering instellen op grond van een onrechtmatige daad om zo
schadeloosstelling te bekomen. Ter informatie geven we je enkele voorbeelden welke de aansprakelijkheid van
bestuurders van een vzw in het gedrang kunnen brengen:
1. Voorbeelden die het begrip “slecht beheer” verduidelijken en waaruit blijkt dat dit onverantwoorde daden zijn:
o de schuldenlast bij de RSZ zo laten oplopen dat enorme bedragen aan interesten moeten betaald worden;
o geen rentabiliteitscontrole van investeringen uitvoeren;
o laksheid bij het innen van openstaande schulden;
o wanneer zekere activiteiten verlieslatend zijn, ze tegen beter weten in toch verder zetten.
2. Voorbeelden van inbreuken op de wet:
o het overschatten van gebouwen en terreinen op de balans.
3. Voorbeelden van inbreuken op de statuten:
o het beoefenen van een niet door de statuten voorziene activiteit;
o de regels die werden vastgelegd in de statuten betreffende de volmachten en handtekeningen niet respecteren.
4. Voorbeelden van aansprakelijkheid op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek:
o oneerlijke concurrentie;
o betaling van een loon waarop beslag werd gelegd;
o door een onoprechte balans derden misleiden.

Waarborgen
en premie

Aanvragen

De aansprakelijkheid van de bestuurder kan, na onderzoek door Ethias op basis van de ingevulde vragenlijst, verzekerd
worden uit hoofde van professionele bestuursfouten. Onder professionele bestuursfout verstaat men elke vergissing in
feit of in rechte, elke fout, nalatigheid, verzuim, onjuiste verklaring, elke overtreding van wettelijke of statutaire
bepalingen, beheer- en controlefout en in het algemeen gelijk welke schuldige daad begaan door de verzekerden
waarvoor zij aansprakelijk zijn als bestuurder van de vereniging.
De waarborgbedragen zijn per schadegeval en per verzekeringsjaar tegen betaling van een jaarlijkse vaste premie,
taksen inbegrepen. Deze premie is o.a. afhankelijk van de omzetcijfers van de vzw.
Waarborgbedrag
Jaarpremie
€ 125.000
€ 125
€ 250.000
€ 165
Meer
Contacteer Ethias
Het ingevulde aanvraagdossier rechtstreeks naar Ethias sturen, samen met een kopie van de statuten en een afschrift
van de laatste twee jaarbalansen:
Ethias – t.a.v. Bart Hannes
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
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Vervaldag
Aangiftes
Opmerkingen

bart.hannes@ethias.be
In overleg met Ethias (1 januari).
Aangiftes rechtstreeks regelen met Ethias via bart.hannes@ethias.be.
o

o

Omwille van de vertrouwelijke aard van de opgevraagde informatie en documenten blijft de rol van
Sporta Team bij de aanvraag van deze verzekering ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ beperkt tot het aanbieden van
het aanvraagdossier en de contactgegevens van Ethias. Waar mogelijk trachten we je echter graag met raad en
daad bij te staan in deze complexe materie. Aarzel dus niet om ons te contacteren als je vragen of bedenkingen
zou hebben in dit verband.
Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid waarborgt niet de lichamelijke en materiële schade aan derden.
Zulke schade maakt het voorwerp uit van andere verzekeringen, zoals de verzekering van de gewone burgerlijke
aansprakelijkheid die vervat zit in een sportongevallenpolis. Ook al heeft je club een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, dan raden we toch aan je bestuursleden aan te sluiten bij de Sporta
zodat hun gewone burgerlijke aansprakelijkheid ook gewaarborgd is.
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ALLE RISICO’S
Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Premie
Aanvragen

Polis op maat

Deze verzekering heeft tot doel volgende voorwerpen te verzekeren:
o Voorwerpen die eigendom zijn van de club; of
o Voorwerpen die gehuurd zijn door de club; of
o Voorwerpen die in bruikleen genomen zijn door de club.
Clubs die kostbaar materiaal bezitten, huren of gebruiken en zich wensen te verzekeren voor het risico van brand,
diefstal en algehele of gedeeltelijke beschadiging.
o De periode en activiteit die je doorgeeft op je aanvraagformulier
o De weg van en naar de activiteit
De premie voor deze verzekering wordt berekend aan de hand van de waarde van het materiaal dat jouw club wil
verzekeren.
Aanvragen moeten rechtstreeks aan Ethias gericht worden. Sporta Team heeft een eigen aanvraagformulier dat
hiervoor gebruikt kan worden.
Het aanvraagformulier dient aan Ethias te worden doorgegeven voor de aanvangsdatum van het te verzekeren risico.
Op basis van het aanvraagformulier ontvang je een verzekeringsvoorstel van Ethias.

Aangiftes
Opmerkingen

Opgelet: vergeet zeker niet om ook de detaillijst volledig ingevuld mee te sturen met je aanvraagformulier.
Voorwerpen waarvoor niet alle gevraagde informatie ingevuld wordt op de detaillijst kunnen niet verzekerd worden.
Aangiftes rechtstreeks regelen met Ethias via contracten.allerisicos@ethias.be.
Je mag het aanvraagformulier ook volledig vrijblijvend aan Ethias bezorgen. Nadat je een prijsvoorstel ontvangt ben je
niet verplicht om de verzekering ook effectief af te sluiten.
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ONGEVAL AANGEVEN
ONLINE VIA ETHIAS CONNECT
Ethias Connect is de meest aangewezen manier om online sportongevallen aan te geven en
bestaande ongevallendossiers te consulteren. Het is volledig gratis, eenvoudig in gebruik en biedt tal
van voordelen:
▪
▪
▪
▪

sneller dan schriftelijke aangiftes
gemakkelijk op te volgen
vermijdt vergissingen bij het reproduceren van gegevens
berichtenfunctie voor communicatie met dossierbeheerder

De procedure met beveiligde toegang waarborgt vanzelfsprekend volledig het vertrouwelijk karakter
van de gegevensuitwisseling.

TE VOLGEN PROCEDURE
▪
▪
▪
▪
▪

Surf naar ‘Ethias Connect’ en log in met jouw login en wachtwoord.
Ga links in het keuzemenu naar ‘Sportongeval > Aangifte schadegeval’.
Druk vervolgens op ‘Clubcode’ om jouw clubcode bij Ethias te raadplegen. Dit is een andere
clubcode dan jouw clubcode bij Sporta Team.
Vul vervolgens de datum aan en selecteer het type ongeval.
Vervolledig de aangifte. De velden met rode asterisk zijn verplicht in te vullen.

VERWERKINGSPROCEDURE ONLINE AANGIFTE VIA ETHIAS CONNECT
1. De clubbestuurder doet online aangifte via Ethias Connect.
2. Sporta Team zal de aangifte zo mogelijk nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde
moment ontvang je een brief van Sporta Team met de verder te doorlopen stappen,
gegevens van het dossier. Vanaf dan kan je het dossier ook consulteren in ‘Mijn Beheer’ of
Ethias Connect.
3. Nadat je die bevestigingsbrief ontving, kan je het geneeskundig getuigschrift (ingevuld door
behandelende arts met vermelding van het dossiernummer)
opsturen naar: Ethias - Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt; of
mailen naar: schadebeheer@ethias.be
Vergeet niet het dossiernummer te vermelden dat je kan terugvinden in de
bevestigingsbrief!
4. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, stuurt zij het slachtoffer schriftelijke melding van
het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
5. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar
het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op
(kwijtschrift geneeskundige verstrekkingen).
6. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds
naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
7. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
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VIA AANGIFTEFORMULIER
TE VOLGEN PROCEDURE
▪
▪
▪
▪

Het aangifteformulier vind je in bijlage. Download het en print het uit.
Vul samen met het slachtoffer de voorzijde in.
Laat de arts die je blessure behandelt de achterzijde (geneeskundig getuigschrift) invullen.
Bezorg het volledig ingevulde formulier (voor- en achterzijde) binnen de 8 dagen aan Sporta
Team. Dit kan per:
o post naar Sporta Team – Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem
o e-mail naar verzekeringen@sporta.be (als gescand document)

VERWERKINGSPROCEDURE PAPIEREN AANGIFTE
1. Bezorg het volledig ingevulde formulier (voor- en achterzijde) binnen de 8 dagen aan Sporta
Team.
2. Sporta Team zal de aangifte zo snel mogelijk nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde
moment ontvang je een brief van Sporta Team met de verder te doorlopen stappen en de
gegevens van het dossier. Vanaf dan kan je het dossier ook consulteren in ‘Mijn Beheer’ of
Extranet.
3. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, stuurt zij het slachtoffer schriftelijke melding van
het dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
4. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis, … naar
het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op
(kwijtschrift geneeskundige verstrekkingen).
5. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds
naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
6. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

ALGEMENE OPMERKINGEN
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Wanneer je het ongeval aangeeft bij het ziekenfonds, is het van belang dat je vermeldt dat
het om een sportongeval gaat.
Het attest van genezing/consolidatie moet door de arts ingevuld worden en dient om het
dossier af te sluiten. Stuur dat dus niet op vooraleer je zekerheid hebt over de definitieve
afloop van het ongeval. De maximale termijn van een dossier bedraagt 3 jaar.
Je hoeft niet te wachten tot de volledige genezing om reeds een afrekening aan de
verzekering over te maken. Een tussentijdse verschilstaat van de mutualiteit volstaat om een
eerste schijf vergoed te krijgen.
Vermeld op elke briefwisseling het toegekende dossiernummer.
Het ziekenfonds vraagt uitdrukkelijk om apothekersFACTUREN (model 704).
Twijfel niet om contact op te nemen met de dossierverantwoordelijke van Ethias of de
Sporta-consulent als je vragen of twijfels hebt over de afhandeling van een dossier.
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BIJLAGEN
POLISAFSCHRIFTEN ETHIAS
Lees hierin de details van de basispolis sportongevallen.

AANGIFTEFORMULIER
Gebruik dit formulier om aangifte te doen van je sportongeval.

AANVRAAGFORMULIER BRANDVERZEKERING
Gebruik dit formulier om een brandverzekering voor eigen gebouwen af te sluiten

AANVRAAGFORMULIER ALLE RISICO’S
Gebruik dit formulier om een verzekering alle risico’s af te sluiten
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Definities
Voor de interpretatie van de algemene, bijzondere en speciale voorwaarden van deze overeenkomst, dient te
worden verstaan onder:
1. verzekeringsnemer
de natuurlijke of de rechtsperso(o)n(en) die de overeenkomst afsluit(en);
2. Ethias
Ethias nv, rue des Croisiers 24, 4000 Luik
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken
Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979,
BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007,
BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654
Rekening Ethias Bank: 827-0821680-86

IBAN: BE78 8270 8216 8086

BIC: ETHIBEBB;

3. verzekerden
de natuurlijke of rechtspersonen die genieten van de waarborg verleend door de overeenkomst;
4. schadegeval
elk feit waardoor schade veroorzaakt wordt welke aanleiding kan geven tot de toepassing van de waarborg van
de overeenkomst;
5. derden
alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan de in artikel 1.1. vermelde verzekerden;
6. verzekerde activiteiten
de in de speciale en/of bijzondere voorwaarden vermelde activiteiten van de verzekeringsnemer en van zijn
aangesloten clubs; zij kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden.
Zijn o.a. in de verzekering begrepen voor zover ze door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs
georganiseerd worden in het raam van de verzekerde activiteiten: kampioenschappen, competities,
vriendschappelijke en andere wedstrijden, toernooien, voorstellingen, trainingen, demonstraties, oefeningen,
verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) alsook andere activiteiten (feestmaal, spelen, ...) georganiseerd voor
de leden van de verzekeringsnemer. Daarenboven blijft de waarborg eveneens verworven aan de verzekerden
die actief deelnemen bij de organisatie door de verzekeringsnemer of door zijn aangesloten clubs van allerlei
activiteiten waarbij het publiek betrokken wordt zoals bals, fancy-fair, ...;
7. weg naar en van de activiteiten
het normale traject dat de verzekerde moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar de activiteiten plaatsvinden (of naar de vastgestelde verzamelplaats) en omgekeerd.
Het begrip « weg naar en van de activiteiten » wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip « weg van het
werk » zoals vastgesteld in de arbeidsongevallenwetgeving.
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Afdeling A
•

Burgerlijke aansprakelijkheid

Doel en omvang van de verzekering
Artikel 1
Deze overeenkomst waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die luidens de ter zake geldende Belgische of
buitenlandse wetgevingen of reglementeringen ten laste gelegd kan worden van:
1. de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs, wanneer deze instaan voor het administratief beheer en de
organisatie van de verzekerde activiteiten, ofwel wanneer zij deelnemen aan allerlei verrichtingen voortvloeiend
uit of verband houdend met de verzekerde activiteiten;
2. het al dan niet bezoldigd personeel (officiëlen, oefenmeesters, enz.) in de uitoefening van hun functies;
3. de vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de organisatie en het verloop van de
verzekerde activiteiten;
4. de deelnemers aan de verzekerde activiteiten, inzonderheid de spelers en scheidsrechters;
5. de ouders en de voogden van de minderjarige verzekerden voor zover zij er burgerlijk aansprakelijk voor
zijn; de rechtstreekse aansprakelijkheid van deze personen is dus in geen enkel geval verzekerd,
ingevolge lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden tijdens de verzekerde activiteiten.
Mits vermelding in de speciale voorwaarden kan deze waarborg eveneens uitgebreid worden tot de schadegevallen
veroorzaakt op de weg naar en van de activiteiten.

Artikel 2
1. De waarborg wordt voor elk schadegeval verleend tot de sommen vastgesteld in de speciale voorwaarden
van de overeenkomst.
Boeten, minnelijke schikkingen en teruggaven kunnen in geen geval ten laste van Ethias worden gelegd.
2. Reddingskosten - Interesten en kosten
2.1. Reddingskosten
Ethias neemt ten laste, zelfs boven de verzekerde som, de reddingskosten die betrekking hebben op de
gedekte schade. De dekking wordt verleend rekening houdend met zowel de definitie als het bedrag van
elke betrokken waarborg.
Zijn alleen gedekt:
1. de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die Ethias heeft gevraagd om de gevolgen van de
gedekte schadegevallen te voorkomen of te beperken;
2. de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als
een goed huisvader heeft genomen overeenkomstig de regels van de zaakwaarneming, ofwel om een
gedekt schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor
zover dat:
~

deze maatregelen dringend zijn, dit wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid om Ethias te verwittigen en voorafgaand haar akkoord te
verkrijgen, op gevaar af de belangen van deze te schaden;

~

het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is, dit wil
zeggen dat er op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien deze
maatregelen niet werden genomen.

De verzekerde verbindt er zich toe Ethias onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke
reddingsmaatregel die genomen is.
Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat ten laste van de verzekerde blijven:
~

de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij
ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;

~

de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om
preventiemaatregelen te nemen die hij eerder had moeten nemen.
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2.2. Interesten en kosten
Ethias betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen:
-

de interest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding;

-

de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de
advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die kosten door haar of met haar toestemming
zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die
kosten niet onredelijk zijn gemaakt.

3. Beperking, boven het verzekerde totaalbedrag, van de tussenkomst van Ethias in de reddingskosten evenals
in de interesten en kosten
Boven het verzekerde totaalbedrag zijn de reddingskosten enerzijds en de interesten en kosten anderzijds
beperkt tot:
1. 495 787,05 euro wanneer het verzekerd totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2 478 935,25 euro;
2. 495 787,05 euro plus 20 % van het deel van het verzekerd totaalbedrag gelegen tussen 2 478 935,25 en
12 394 676,24 euro;
3. 2 478 935,25 euro plus 10 % van het deel van het verzekerd totaalbedrag gelegen boven
12 394 676,24 euro met een maximumbedrag van 9 915 740,99 euro.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
4. Eventuele vrijstelling
In het geval dat de verzekeringsovereenkomst een vrijstelling ten laste van de verzekerde voorziet, zal deze
zowel van toepassing zijn op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding als op de reddingskosten,
de interesten en kosten.

Artikel 3

Uitsluitingen

Zijn van de verzekering uitgesloten:
a) de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk verplichte
verzekering;
b) de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water:
•

aan de gebouwen waarvan de verzekeringsnemer eigenaar, vruchtgebruiker, huurder of gebruiker zou zijn
en aan de inhoud van deze gebouwen;

•

aan de gebouwen die grenzen aan de hiervoor genoemde en hun inhoud.

Deze risico's kunnen door een brandverzekering gedekt worden.
Nochtans blijft, tot 10 % van het waarborgbedrag voorzien inzake materiële schade, de waarborg verworven
voor schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf in
een lokaal dat, voor door onderhavige overeenkomst gewaarborgde activiteiten, gratis ter beschikking gesteld
wordt van de verzekeringsnemer of van zijn aangesloten clubs alsook in hotels of gelijkaardige
logementshuizen; er wordt voor zover nodig afgeweken van eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in
punt h) hierna;
c) de schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie welke onder toepassing valt
van de Conventie van Parijs (wet van 22 juli 1985) of alle andere wettelijke bepalingen welke deze wetgeving
zouden vervangen, wijzigen of aanvullen;
d) de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de ouderdom van zestien jaar heeft bereikt
en schade heeft veroorzaakt hetzij opzettelijk, hetzij ingevolge dronkenschap of een analoge staat te wijten aan
het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;
e) de schade veroorzaakt ingevolge:
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•

het niet-naleven van wetten, regels of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij het voor ieder
met de materie vertrouwde persoon duidelijk moet zijn dat hieruit haast onvermijdelijk schade moet
ontstaan;

•

het aanvaarden en uitvoeren van werken wanneer de verzekerde zich ervan bewust moest zijn niet te
beschikken over de nodige bevoegdheid, technische kennis, menselijke of materiële middelen om
de aangegane verbintenissen te kunnen uitvoeren;
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f ) de louter contractuele aansprakelijkheid, d.w.z. deze die het gevolg is van een overeenkomst, belofte of
persoonlijke verbintenis. Blijft nochtans gewaarborgd de aansprakelijkheid tegenover derden welke voortspruit
uit verplichtingen opgenomen in overeenkomsten afgesloten tussen de verzekeringsnemer of zijn aangesloten
clubs met officiële verdelers van water, gas, elektriciteit of andere voorzieningen van openbaar nut;
g) de schade ingevolge het uitbaten, toegestaan met het oog op handelsdoeleinden, van een instelling waar
spijzen of dranken opgediend worden.
Blijft nochtans gewaarborgd de schade die veroorzaakt wordt door:
•

roerende of onroerende goederen waarover de verzekeringsnemer of de verzekerde clubs de bewaking
uitoefenen, en die voor een dergelijke uitbating dienen;

•

drank, voeding en benodigdheden die door de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs verstrekt
worden in het raam van de verzekerde activiteiten;

h) de schade veroorzaakt aan:
•

de roerende en onroerende goederen van de verzekeringsnemer en van zijn aangesloten clubs evenals aan
hen toevertrouwd, geleend of verhuurd aan een verzekerde of die hem zouden overhandigd worden om
gebruikt, bewaakt, bewerkt, hersteld of vervoerd te worden;

•

dieren welke toevertrouwd zijn aan of gehuurd worden door een verzekerde;

i)

de schade voortspruitend uit diefstal;

j)

zonder voorafgaande toestemming van Ethias, het beoefenen van luchtsporten zoals parachutisme, parasailing,
zweefvliegen, delta-plane;

k) de schade veroorzaakt aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van al of niet
door deze verzekeringsovereenkomst verzekerde sportbeoefenaars, behalve van scheidsrechters en officiëlen in
de uitoefening van hun functie;
l)

de schade voortspruitend uit financiële verrichtingen, inbreuken op fiscale, sociale of arbeidswetgeving
alsmede op de wetgeving inzake openbare aanbestedingen en stedebouw. Vallen ondermeer onder deze
uitsluiting de eisen die, ingevolge arbeidsbetrekkingen, op grond van het sociaal of administratief recht, tegen
de verzekeringsnemer of zijn aangesloten clubs worden ingediend door hun werknemers - zowel deze gebonden
door een arbeidsovereenkomst als de statutairen;

m) de schade voortspruitend uit de toepassing of interpretatie van reglementeringen betreffende selecties of
transfers;
n) de schade te wijten aan de oprichting van gebouwen evenals aan alle berekeningen van stevigheid en
weerstand, aan het opmaken van plannen, lastcohieren en andere technische documenten betreffende de
uitvoering van werken;
o) de schade die bestempeld wordt als « burenhinder » en onder toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk
Wetboek valt alsmede de schade ten gevolge van vervuiling of bezoedeling van grond, water en atmosfeer, die
niet rechtstreeks het gevolg zou zijn van een ongeval, zijnde een plotse, onvoorziene en niet door de
verzekerden gewilde gebeurtenis;
p) alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen,
alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm;
q) de schade voortspruitend uit oorlogen (met inbegrip van burgeroorlogen), stakingen, lock-out, oproer, daden
van terrorisme of sabotage, elke gewelddaad met collectieve inslag, al dan niet gepaard gaande met verzet
tegen de overheid.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verzekerden bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen
de uitgesloten gebeurtenissen en de schade;
r) de beschadiging, de vernietiging, het verlies, de verdwijning, de diefstal van informatiedragers van
elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit
voortvloeit, indien deze beschadiging, deze vernietiging, dit verlies, deze verdwijning of deze diefstal
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronische verkeer van gegevens
van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen, de
verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen.
Blijft evenwel verzekerd, de andere reeds door deze polis gedekte lichamelijke en/of materiële schade die
hieruit rechtstreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan het gevolg is.
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Afdeling B
Artikel 4

Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging

1. Vanaf het ogenblik dat Ethias op basis van voorgaande artikels tot het geven van dekking gehouden is, en voor
zover deze wordt ingeroepen, heeft zij de verplichting zich achter de verzekerden te stellen binnen de grenzen
van de waarborg.
Dientengevolge neemt Ethias de honoraria en kosten voor onderzoeken, expertisen, advocaat en procedure ten
laste voortvloeiend uit iedere burgerlijke rechtspleging ingesteld tegen de verzekerden voor elke Belgische of
buitenlandse rechtsmacht.
Ethias neemt, na voorlegging van de stavingsstukken, eveneens de terugbetaling van de reiskosten en de
verblijfskosten ten laste wanneer een verzekerde wettig bevolen wordt voor een buitenlandse rechtsmacht te
verschijnen.
2. Voor zover de belangen van Ethias en de verzekerde samenvallen heeft Ethias het recht, in de plaats van de
verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden.
Zij kan, indien daartoe grond bestaat, deze laatste vergoeden maar deze tussenkomst van Ethias houdt geen
enkele erkenning van aansprakelijkheid in vanwege de verzekerde en mag hem geen enkel nadeel berokkenen.
3. Telkens er zich tussen de verzekerden en Ethias een belangenconflict voordoet, voortvloeiend uit het feit dat
deze laatste eveneens de aansprakelijkheid dekt van de tegenpartij, van een andere verzekerde of omdat Ethias
de verzekerden dekt in het kader van een andere verzekeringsovereenkomst, hebben de verzekerden vrije keuze
van raadsman, of het nu gaat om een advocaat, een expert of iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet.

Artikel 5

Strafrechtelijke verdediging

Tot het bedrag voorzien in de speciale voorwaarden, breidt de waarborg van deze verzekeringsovereenkomst zich
uit, zelfs indien de burgerlijke belangen reeds geregeld zijn tot de kosten van de strafrechtelijke verdediging van de
verzekerden, naar aanleiding van een schadegeval gewaarborgd op grond van de waarborg burgerlijke
aansprakelijkheid van deze verzekeringsovereenkomst.
De verzekerden hebben de vrije keuze van raadsman, of het nu gaat om een advocaat, een expert of iedere andere
persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet.

Artikel 6

Beheer van het schadegeval

Telkens er zich een belangenconflict voordoet tussen de verzekerden en Ethias (artikel 4.3), wordt het
regelingskantoor E.S.V. Legibel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel, belast met het beheer van de schaderegeling.
Het neemt het beheer van alle besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen op zich.
Indien tot een gerechtelijke procedure dient overgegaan te worden, moet Ethias over het gevolg van de procedure
ingelicht worden.
Bij ontstentenis verliest de verzekerde het recht op de waarborg in de mate dat Ethias een nadeel heeft geleden.

Artikel 7

Objectiviteitsclausule

Ethias behoudt zich het recht voor haar medewerking te weigeren of haar tussenkomst te onderbreken wanneer
volgens haar een verhaal tegen een gerechtelijke beslissing geen ernstige kansen op slagen biedt.
Indien nochtans een verzekerde de mening van Ethias niet deelt, heeft hij het recht, ter staving van zijn stelling, een
schriftelijk en gemotiveerd advies van een advocaat naar keuze over te leggen, onverminderd de mogelijkheid tot
het instellen van een gerechtelijke procedure.
Indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, verleent Ethias, ongeacht de afloop van de procedure,
haar waarborg en draagt alle kosten en honoraria van voornoemde raadpleging.
Indien de advocaat daarentegen de stelling van Ethias bevestigt, betaalt deze laatste 50 % van de kosten en
honoraria voor het voornoemde advies en beëindigt haar optreden.
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Wanneer de verzekerde, ondanks het negatief advies van zijn advocaat, een rechtsvordering instelt en een beter
resultaat behaalt dan hetgeen hij zou verkregen hebben indien hij het standpunt van Ethias zou aanvaard hebben,
verleent deze laatste haar waarborg en neemt de rest van de kosten en honoraria van voornoemd advies ten laste.

Artikel 8

Pluraliteit van belangen

Wanneer naar aanleiding van eenzelfde schadegeval, meerdere verzekerden aanspraak maken op een tussenkomst
van deze waarborg, wordt het gewaarborgd bedrag tussen hen proportioneel verdeeld tot beloop van de
respectievelijke belangen.
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Afdeling C
Artikel 9

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
Begrip ongeval

Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt
en waarvan de oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer.
Worden met ongevallen gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:
1. ziekten, besmettingen en infecties welke het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
2. bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van onvrijwillige onderdompeling;
3. vergiftiging of toevallige of misdadige verstikking;
4. lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden van in gevaar verkerende
personen, dieren of goederen;
5. letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een verzekerde;
6. razernij, tetanus of miltvuur;
7. beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen;
8. de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren
inzonderheid hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen,
peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
9. letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns en nagels;
10. lichamelijke letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer; er
wordt nader bepaald dat de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd
zijn.

Artikel 10

Behandelings - en begrafeniskosten

a) Bij lichamelijk ongeval overkomen tijdens de verzekerde activiteiten of op de weg naar en van de activiteit aan
een in de bijzondere of speciale voorwaarden aangeduide verzekerde, neemt Ethias binnen de in dit artikel en
de hierbijgevoegde speciale voorwaarden aangeduide perken, de kosten ten laste:
1. voor geneeskundige verstrekkingen welke opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief zoals
deze voor geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, bloedtransfusie, radiografie, orthopedie, prothese,
massage, fysiotherapie, mecanotherapie, enz.;
2. voor begrafenis;
3. voor vervoer van het slachtoffer in zover dit vervoer noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met
een vervoermiddel dat aangepast is aan de aard en de ernst der letsels.
Mits melding in de speciale voorwaarden en binnen de erin vastgestelde grenzen, neemt Ethias eveneens te
haren laste:
•

de geneeskundige verstrekkingen welke niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief.
Deze kosten worden ten laste genomen mits te zijn voorgeschreven door een geneesheer;

•

de vervoerskosten voortspruitend uit de repatriëring van een verzekerde voor zover deze, om medische
redenen en met een geschreven attest van een plaatselijke dokter, niet naar België kan terugkeren.

b) De tegemoetkoming van Ethias gebeurt ter aanvulling van de wettelijke uitkeringen van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering of van het organisme welke deze vervangt. Indien de slachtoffers of hun
vertegenwoordigers van een dergelijke uitkering genieten, zal Ethias op vertoon van de nodige stavingsstukken
en van de afrekening van het ziekenfonds of van het vervangend organisme, de kosten vergoeden tot de in de
speciale voorwaarden vermelde tegemoetkoming.
Kunnen de slachtoffers of hun vertegenwoordigers geen beroep doen op de tegemoetkoming van een
ziekenfonds of van een organisme welke dit vervangt, dan moeten zij Ethias daarvan op de hoogte brengen, de
reden ervan opgeven en haar de nodige stavingsstukken sturen; Ethias zal de rekeningen vereffenen tot de in
de speciale voorwaarden vermelde tegemoetkoming.
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c) Wanneer de gevolgen van een gewaarborgd ongeval verergerd zijn door een vroeger of tussentijds opgetreden
ongeval, ziekte of ziekelijke toestand, zonder verband met het ongeval, dan worden alleen de kosten in
aanmerking genomen die waarschijnlijk het gevolg geweest waren van dat ongeval, zonder tussenkomst van het
vroegere ongeval, de ziekte of ziekelijke toestand.
d) De in dit artikel vermelde kosten zijn ten laste van Ethias tot op het ogenblik van de consolidatie van de letsels
van het slachtoffer, zonder een maximum termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, te
overschrijden.
e) De slachtoffers of hun vertegenwoordigers hebben de vrije keuze van geneesheer, van apotheker en van
hospitalisatie.
f ) De in dit artikel vermelde vergoedingen kunnen niet samengevoegd worden met de vergoeding die verschuldigd
zou zijn op grond van artikel 1 hiervoor (Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid).

Artikel 11

Vaste vergoedingen

Bij een lichamelijk ongeval overkomen tijdens de verzekerde activiteiten of op de weg naar en van de activiteit aan
een in de bijzondere of speciale voorwaarden aangeduide verzekerde, dat de dood of een bestendige invaliditeit
veroorzaakt, verzekert Ethias de betaling van een kapitaal waarvan het bedrag is vastgesteld in de speciale
voorwaarden.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, is het bij overlijden verzekerd
kapitaal niet verschuldigd indien het slachtoffer op de dag van het ongeval de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt.
Voor verzekerden beneden deze leeftijd zal het in geval van overlijden voorziene kapitaal ter verhoging
overgedragen worden naar het waarborgbedrag verleend bij bestendige invaliditeit.
Voor zover opgenomen in de speciale voorwaarden wordt er tevens een dagelijkse vergoeding uitgekeerd in geval
een lichamelijk ongeval de tijdelijke ongeschiktheid van een verzekerde heeft veroorzaakt.
De betaling gebeurt op volgende grondslagen:
A. Overlijden
Bij overlijden, rechtstreeks veroorzaakt door een gewaarborgd ongeval en overkomen binnen een termijn van
drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, betaalt Ethias het overeengekomen kapitaal:
1. indien het een ongehuwde verzekerde betreft, aan de ouders of, indien zij feitelijk of uit de echt gescheiden
zijn, aan diegene van hen die de bewaking had van het slachtoffer. Bij ontstentenis van de ouders wordt het
kapitaal betaald aan de andere wettige erfgenamen;
2. indien het een gehuwde verzekerde betreft, aan de echtgeno(o)t(e) die niet feitelijk of uit de echt
gescheiden is en, bij ontstentenis, aan de andere wettige erfgenamen.
Indien de verzekerde overlijdt zonder erfgenamen achter te laten, betaalt Ethias de medische, farmaceutische
en begrafeniskosten die haar in artikel 10 bepaalde verplichtingen te boven gaan, op voorlegging van de
bewijsstukken en tot het kapitaal verzekerd in geval van overlijden.
B. Bestendige invaliditeit
1. Indien een ongeval een bestendige invaliditeit veroorzaakt, betaalt Ethias aan het slachtoffer een kapitaal
dat bepaald wordt naar rato van de graad van invaliditeit en op basis van het voor volledige bestendige
invaliditeit verzekerde kapitaal, zoals dit vastgesteld is in de speciale voorwaarden.
De graad van invaliditeit wordt vastgesteld volgens de officiële Belgische schaal ter bepaling van de graad
van invaliditeit van kracht op het ogenblik van de consolidatie. In geen geval zal de graad van invaliditeit,
waarvoor een uitkering plaatsvindt, 100 % overschrijden.
2. Ingeval de gevolgen van een gewaarborgd ongeval zouden verergerd zijn door een vroeger ongeval, ziekte
of ziekelijke toestand, onafhankelijk van het ongeval, zal Ethias slechts gehouden zijn tot de schade die
het gevolg van het ongeval is, dus zonder de tussenkomst van het vroeger ongeval, de ziekte of genoemde
ziekelijke toestand.
3. Verlies of verminking van ledematen of organen die vóór het ongeval buiten gebruik waren, geeft geen recht
op vergoeding.
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4. De uitbetaling van een kapitaal voor bestendige invaliditeit maakt een definitief einde aan elke verdere
verplichting van Ethias uit hoofde van de door het slachtoffer ondergane kwetsuren.
5. Na een periode van drie jaar die ingaat op de datum van het ongeval, zal de toestand van het slachtoffer als
definitief beschouwd en de vergoeding geregeld worden.
6. Onverminderd de bepalingen van 5. hiervoor, zal Ethias indien het slachtoffer een minderjarige is, het voor
bestendige invaliditeit gewaarborgde kapitaal uitbetalen middels een op naam van de verzekerde
gereserveerde belegging. Er wordt nader bepaald dat het slachtoffer over het aldus gestorte kapitaal en de
interesten slechts mag beschikken bij zijn meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens machtiging van
Ethias.
C. Tijdelijke ongeschiktheid
1. Indien een ongeval een tijdelijke ongeschiktheid veroorzaakt, betaalt Ethias aan het slachtoffer een
vergoeding waarvan het bedrag is vastgesteld in de speciale voorwaarden.
2. Deze vergoeding is in haar geheel verschuldigd zolang de verzekerde geheel ongeschikt is om zijn
beroepsbezigheden uit te oefenen en zijn toestand niet geconsolideerd is, en dit gedurende de periode
bepaald in de speciale voorwaarden.
3. Wanneer de verzekerde gedeeltelijk zijn beroepsactiviteiten kan hervatten, wordt de dagelijkse vergoeding
verhoudingsgewijs verminderd.
D. Cumulatie van vergoedingen
Eénzelfde ongeval kan geen aanleiding geven tot uitbetaling van een vergoeding voor overlijden en voor
bestendige invaliditeit.
Er is geen cumulatie mogelijk van de in dit artikel opgesomde vergoedingen met deze die verschuldigd zouden
zijn op grond van artikel 1 hiervoor (Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid).

Artikel 12

Schade veroorzaakt door een daad van terrorisme

De waarborgen van Afdeling C « Verzekering tegen lichamelijke ongevallen » van onderhavige verzekeringsovereenkomst zijn van toepassing wanneer het ongeval veroorzaakt is door een daad van terrorisme, zoals
gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007). In dit kader is Ethias toegetreden tot de
vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de vergoeding
van een schadegeval voortvloeiend uit een daad van terrorisme worden voortaan bepaald door een Comité dat
losstaat van de verzekeringsondernemingen en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet van
1 april 2007.

Artikel 13

Uitsluitingen

a) De letsels die noch beantwoorden aan het begrip lichamelijk ongeval omschreven in artikel 9 hiervoor noch
gelijkgesteld kunnen worden met de uitbreidingsgevallen voorzien in ditzelfde artikel.
b) Vrijwillige verminkingen, zelfmoord of poging tot zelfmoord, alsook de lichamelijke ongevallen die een
verzekerde zichzelf veroorzaakt ingevolge dronkenschap of een analoge staat te wijten aan het gebruik van
andere producten dan alcoholische dranken, tenzij het slachtoffer of zijn rechthebbenden bewijzen dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en deze toestand.
c) Ongevallen ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen en, behalve indien bewezen is dat het slachtoffer er niet
actief aan deelgenomen heeft, van oproer en staking.
d) De schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit nucleaire energie welke onder toepassing valt
van de Conventie van Parijs (wet van 22 juli 1985) of alle andere wettelijke bepalingen welke deze wetgeving
zouden vervangen, wijzigen of aanvullen.
e) Zonder voorafgaande instemming van Ethias, het beoefenen van luchtsporten zoals parachutisme, parasailing,
zweefvliegen, delta-plane.
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Gemeenschappelijke bepalingen aan het geheel van de waarborgen voorzien door
deze verzekeringsovereenkomst
Artikel 14
1.

Nadere bepalingen i.v.m. de gewaarborgde risico’s

Vervoermiddelen
De verzekerden mogen gebruik maken:
a) bij de verplaatsingen genoodzaakt voor de deelname aan de verzekerde activiteiten, van alle
vervoermiddelen te lande, te water, op zee alsmede in de lucht (deze laatste verplaatsingen worden enkel
uitgevoerd als passagier aan boord van alle vliegtuigen, watervliegtuigen of helikopters die over
een geldige vergunning van personenvervoer beschikken);
b) op de weg naar en van de activiteiten, van alle vervoermiddelen te lande.

2.

Brand en ontploffing
Onder voorbehoud van de bepalingen opgenomen in artikel 3 b) hiervoor, is de waarborg eveneens van
toepassing op de lichamelijke en materiële schade voortspruitend uit brand, ontploffing, rook en water.

3.

Installaties en materieel
Er wordt, voor zover nodig, nader bepaald dat de verzekering o.a. de burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt
die ten laste zou gelegd kunnen worden van de verzekerden uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden en
voortspruitend uit de installaties of materieel gebruikt bij de verzekerde activiteiten.
Er wordt nader bepaald dat voorlopige installaties, waarin personen ontvangen of ondergebracht worden zonder
uitzondering geplaatst moeten worden door een gespecialiseerde firma, zoniet behoudt Ethias zich het recht
voor de schadegevallen af te wijzen.
De waarborg is verworven ten vroegste acht werkdagen voor het begin van de activiteit en ten laatste
acht werkdagen na het einde van deze activiteit.

•

Omschrijving en wijziging van het risico
Artikel 15
De overeenkomst is opgesteld volgens de inlichtingen verstrekt door de verzekeringsnemer.
A. Bij de totstandkoming van de overeenkomst
De verzekeringsnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico
door Ethias.
B. In de loop van de overeenkomst
•

Verzwaring van het risico
De verzekeringsnemer heeft de verplichting de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de
omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico,
dat het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.
De overeenkomst zal in gemeenschappelijk akkoord worden aangepast.

•

Vermindering van het risico
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo
dat Ethias, indien de vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden
zou hebben verzekerd, staat Ethias, op vraag van de verzekeringsnemer, een premievermindering toe.
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Artikel 16
Indien de verzekeringsnemer, terwijl de overeenkomst nog geldig is, aanvullende waarborgen met betrekking tot
hetzelfde risico doet dekken door andere verzekeringen, om welke reden en voor welk bedrag ook, moet hij binnen
acht dagen daarvan aangifte doen bij Ethias per aangetekende brief. Deze aangifte moet de naam van de nieuwe
verzekeraar, de datum en het nummer van de overeenkomst, alsook de gewaarborgde aanvullende sommen
vermelden.
In dat geval kan Ethias de overeenkomst opzeggen, per aangetekend schrijven, met inachtneming van de bepaling
van de tweede alinea van artikel 29.
Bij ontbreken van deze verklaring binnen de voorgeschreven termijn en van de vaststelling ervan door
een bijvoegsel, zijn de verzekerden, bij een schadegeval van al hun rechten vervallen.

•

Begin en duur van de verzekering
Artikel 17
De verzekering wordt van kracht op de dag vermeld in de overeenkomst, onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de
eerste premie werd betaald.
De verzekeringsnemer heeft, behalve voor verzekeringsdekkingen met een duur van minder dan dertig dagen,
de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving,
binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het begin van de dekking.
De overeenkomst komt tot stand vanaf de ontvangst door Ethias van het voor haar bestemde exemplaar van de
verzekeringsovereenkomst, behoorlijk ondertekend door de verzekeringsnemer.

Artikel 18
Behoudens andersluidende verklaring in de speciale of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, wordt de
verzekering afgesloten voor een eerste periode welke afloopt op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag.
De verzekering wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige
formaliteit, en onder dezelfde bepalingen en voorwaarden, behalve indien één van de partijen zich er tegen verzet
door een aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter
post is afgegeven.

•

Premies
Artikel 19
De premie is de prijs der verzekering; in geval van opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering betaalt
Ethias, binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het van kracht worden, de betaalde premies met
betrekking tot de vernietigde waarborgen en de niet-gelopen verzekeringstermijn terug.
De premies zijn haalschuld en vooraf betaalbaar op de vastgestelde vervaldagen.

Artikel 20
De premies worden berekend op basis van de door de verzekeringsnemer verstrekte gegevens. Behalve in de
gevallen waarbij de totale jaarpremie ofwel forfaitair ofwel op basis van de naamlijst van de verzekerden is
vastgesteld wordt er bij de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst en daarna op elke jaarlijkse vervaldag,
een provisionele premie aangerekend welke vastgesteld wordt op grond van het bedrag dat, bij schatting na
verlopen termijn dient betaald te worden. Met ingang van de datum aangeduid onder de vermelding « Provisionele
premie » van de bijzondere of speciale voorwaarden wordt er bijgevolg een provisionele premie aangerekend die
overeenstemt met de premie van het voorlaatste verzekeringsjaar. Indien deze premie betrekking heeft op een
gedeelte van een jaar, wordt hij hypothetisch aangevuld tot een volledige jaarpremie.
De definitieve jaarpremie wordt na verlopen termijn door Ethias vastgesteld op basis van de inlichtingen welke de
verzekeringsnemer zich verbindt binnen vijftien dagen na elke jaarlijkse vervaldag mee te delen.
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Het verschil tussen de definitieve en de provisionele premie wordt al naargelang het geval, hetzij door de
verzekeringsnemer aan Ethias gestort, hetzij door deze laatste aan de verzekeringsnemer terugbetaald. Er zal geen
verrekening plaatshebben indien het verschil minder dan 2,48 euro bedraagt.

Artikel 21
In geval van niet-betaling van de premie wordt de waarborg geschorst of de verzekeringsovereenkomst opgezegd
per aangetekende brief houdende een aanmaning tot betaling binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen
vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen vanaf
de dag volgend op de verzending van de aangetekende brief.
Als de waarborg geschorst is:
a) wordt als gevolg van de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in voorkomend geval
vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan de schorsing;
b) kan Ethias, in geval van niet-betaling, de overeenkomst opzeggen.
De onbetaalde premie en de premies die vervallen tijdens de schorsing komen aan Ethias toe bij wijze van
forfaitaire vergoeding. Het recht van Ethias op premies vervallen tijdens de schorsing, is evenwel beperkt tot
twee opeenvolgende jaren.
Geen enkele gebeurtenis voorgevallen tijdens de periode van de schorsing kan bindend zijn voor Ethias en de
betaling van de premie gedurende of na een eventueel schadegeval ontheft de verzekeringsnemer niet van
verval.

Artikel 22
Indien Ethias haar tarief verhoogt, is deze tariefaanpassing van toepassing vanaf de eerstvolgende jaarlijkse
vervaldag die volgt op de betekening ervan aan de verzekeringsnemer.
De verzekeringsnemer kan nochtans de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden na de betekening.
Indien de tariefaanpassing minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag betekend wordt, heeft de
verzekeringsnemer het recht de overeenkomst alsnog op te zeggen binnen een termijn van drie maanden
vanaf de dag van de kennisgeving.
Indien Ethias haar tarief vermindert, zal de verzekeringsnemer ervan genieten vanaf de volgende jaarlijkse
vervaldag.

•

Schadegevallen
Artikel 23
Zo zich een gewaarborgd schadegeval voordoet moet de verzekeringsnemer daarvan zodra mogelijk aangifte doen
en in elk geval binnen de acht dagen vanaf het ogenblik waarop hij er kennis van had.
Nochtans zal Ethias zich niet op deze termijn beroepen indien de aangifte zo snel als redelijkerwijze mogelijk was,
werd gedaan.
De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en vermelden: plaats, datum en uur van het schadegeval;
oorzaken en aard; omstandigheden waarin het zich voorgedaan heeft; naam, voornamen en woonplaats van de
voornaamste getuigen.
Indien het slachtoffer een verzekerde is die lichamelijke letsels heeft opgelopen dient een gedetailleerd medisch
getuigschrift bij de schademelding gevoegd.
De verzekeringsnemer en/of verzekerde verbindt zich ertoe Ethias in het bezit te stellen van elke inlichting welke
het onderzoek met betrekking tot het schadegeval zou kunnen vergemakkelijken.
De verzekeringsnemer en/of de verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen of te beperken.
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Artikel 24
Indien de verzekeringsnemer en/of de verzekerde één van de verplichtingen voorzien in artikel 23 hiervoor niet
nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor Ethias kan deze aanspraak maken op een vermindering van haar
prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel.
Ethias kan haar dekking weigeren, indien de verzekeringsnemer en/of de verzekerde de verplichtingen vermeld in
artikel 23 van deze overeenkomst met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

Artikel 25
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken betreffende een schadegeval moeten onmiddellijk na de
kennisgeving, de betekening of de terhandstelling aan de verzekeringsnemer en/of de verzekerde, doorgestuurd
worden aan Ethias bij verzuim waarvan de verzekeringsnemer en/of de verzekerde Ethias moet vergoeden voor de
schade die deze geleden heeft.
Wanneer de verzekeringsnemer en/of de verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door
de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die Ethias zou hebben geleden, vergoeden.

Artikel 26
Wanneer de verzekerden de benadeelde hebben vergoed of hem een vergoeding hebben toegezegd, zonder de
toestemming van Ethias, kan zulks tegen deze laatste niet worden ingeroepen.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van de eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerden kunnen
voor Ethias geen grond opleveren om haar dekking te weigeren.

Artikel 27
De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen Ethias.
De door Ethias verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van de overige
schuldeisers van de verzekerde.
Ethias kan slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst
tegenwerpen aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval
voorafgaat.

Artikel 28
Behalve wat de waarborg « vaste vergoedingen bij overlijden en bij bestendige invaliditeit » betreft, treedt Ethias in
de plaats van de verzekerde voor al zijn rechten en rechtsvorderingen ten belope van de uitgaven die hij voor een
verzekerd ongeval doet:

•

tegen elke rechts- of natuurlijke persoon aansprakelijk of objectief aansprakelijk voor het ongeval en zijn
verzekeraar;

•

tegen de schuldenaar van vergoedingen voorzien in het kader van artikel 29bis van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

•

tegen elke schuldenaar van vergoedingen en zijn verzekeraar,

en zulks tot het bedrag van de sommen welke betaald worden of moeten worden wegens het schadegeval.
Op aanvraag van Ethias zullen zij deze indeplaatsstelling bevestigen in een afzonderlijke akte. Het is nochtans wel
te verstaan dat Ethias geen verhaal uitoefent tegen de verzekerden, zelfs niet tegen de ouders of voogden van de
leerlingen behalve zo de bewuste aansprakelijkheid terzake gedekt is door een andere verzekering of voortspruit uit
een opzettelijke fout.
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Artikel 29

Einde van de verzekeringsovereenkomst - Opzegging

De overeenkomst kan worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
De opzegging heeft, behoudens tegenstrijdige bepaling, uitwerking na het verstrijken van de in de opzegging
bepaalde termijn. Deze termijn mag niet korter zijn dan één maand te rekenen van de dag volgend op
de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de datum
die volgt op zijn afgifte ter post.
Ethias kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen, op één van de hiervoor voorziene wijzen:
a) gedurende de periode van de schorsing van de waarborg te wijten aan het niet-betalen van de premie.
De opzegging heeft pas uitwerking vijftien dagen na de datum van de eerste dag van de schorsing;
b) na elke aangifte van een schadegeval en ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding.
Nochtans wordt de opzegging van kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekerde één van zijn
verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Ethias te misleiden;
c) indien de verzekeringsnemer de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt;
d) in geval van faillissement van de verzekeringsnemer, en ten vroegste, drie maanden na de faillietverklaring.
De verzekeringsnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen op één van de hiervóór voorziene wijzen:
a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
b) indien Ethias de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt;
c) in geval van faillissement. De curator kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen gedurende drie maanden na
de faillietverklaring.

Artikel 30

Taksen, belastingen en kosten

Vervolgingskosten voor betaling der premies en aanvullende premies, kosten van verzekeringsovereenkomsten en
bijvoegsels, zegel- en registratierechten, boeten en dergelijke zijn ten laste van de verzekeringsnemer.
Zo ook de prijs der stukken en documenten die de verzekeringsnemer moet overleggen ter gelegenheid van
een schadegeval.
Alle onder gelijk welke benaming en door ongeacht welke autoriteit ten laste van Ethias uit hoofde van geïnde
premies of verzekerde kapitalen geheven of te heffen taksen, belastingen en kosten zijn en blijven uitsluitend voor
rekening van de verzekeringsnemer en worden tegelijk met de premies geïnd.

•

Rechtsmacht - Woonplaats
Artikel 31
Alle betwistingen tussen de verzekerden en Ethias waartoe de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst
aanleiding zou geven, hetzij als aanlegger of als verweerder, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde
rechtbanken.
Fiscale boeten en registratierechten die verschuldigd zouden zijn om reden van overlegging voor het gerecht van de
overeenkomst, bijvoegsels en, gebeurlijk, van het verzekeringsvoorstel, zullen ten laste vallen van de verliezende
partij.

Artikel 32
De voor Ethias bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten, om geldig te zijn, aan haar zetel in België
gedaan worden; die welke voor de verzekeringsnemer bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het adres dat door
hem in de overeenkomst is opgegeven of aan het adres dat hij nadien aan Ethias zou hebben bekend gemaakt.
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Artikel 33

Algemene bepalingen

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de aangetekende brief waarvan sprake is in
verschillende artikels van de overeenkomst, in afwijking van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, een
voldoende aanmaning vormt en dat de verzending ervan definitief bewezen is door het afgiftebewijs van de post en
de inhoud ervan door de briefdoorslagen of de dossiers van Ethias.
De verzekeringsnemer en/of verzekerde verplichten zich tot het aanvaarden van alle aangetekende brieven en
correspondentie of dergelijke die hen zouden toegezonden worden door Ethias of haar gerechtigde afgevaardigden;
zij zullen verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op deze verplichting.
In geval van weigering dezer brieven en correspondentie, zullen zij worden beschouwd als door hen ontvangen.
De geschreven zowel als de gedrukte clausules, voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en haar
bijvoegsels, zijn uitdrukkelijk overeengekomen en mogen in geen geval als dreigend beschouwd worden, daar de
verzekering slechts aangegaan is in het vertrouwen op de stipte en volledige uitvoering ervan.
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Voor meer informatie

>

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van een schadegeval kan worden gericht aan:
•

Ethias « Dienst 1000 »
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt - Fax 011 28 20 10 - klachtenbeheer@ethias.be

•

Ombudsdienst Verzekeringen
de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

2154-551 • 05/10

Ethias
Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 28 20 20
www.ethias.be
info@ethias.be

011 28 28 28

Ethias Assistance
Ethias Assistance Privilege

3

24 uur op 24

per fax: +32 (0)11 28 28 29

per telefoon: +32 (0)11 28 28 28

bereiken:

U kan Ethias Assistance

2275-813 • 12/03

4

• de benaming van uw ziekenfonds en uw lidmaatschapsnummer.

het kamernummer en zo mogelijk de naam van de
verantwoordelijke arts;

• de naam en het telefoonnummer van het ziekenhuis, de afdeling,

• de naam en de voornaam van de opgenomen verzekerde;

Om de medische contacten bij ziekenhuisopname te
vergemakkelijken, gelieve ons ook nog mee te delen:

• beschrijf de aard van de gebeurtenis waarvoor u om hulp vraagt.

telefoonnummer wij u kunnen bereiken;

• geef zo duidelijk mogelijk op waar u zich bevindt en op welk

verzekeringsnemer en zijn abonneenummer;

• vermeld nauwkeurig naam en voornaam van de

Langs welke weg u ook contact opneemt met Ethias Assistance:

Belangrijk

29
30
31

31
32

DUUR
OPZEGGING
TARIEFVERHOGING
NIET-BETALING VAN DE PREMIE SCHORSING VAN DE WAARBORG
DIVERSE BEPALINGEN

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
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29

26
26
27
28

26

17
17
22

7
8
16

SUBROGATIE

UITSLUITINGEN
1. In het algemeen
2. Speciale gevallen
3. Uitzonderlijke omstandigheden

BIJSTAND AAN DE WONING

HULPVERLENING IN VERBAND MET
HET (DE) MOTORRIJTUIG(EN)
1. In het buitenland
2. In België

HULPVERLENING AAN PERSONEN
1. In het buitenland
2. In België
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V.

IV.

III.

II.

I.

Geografisch toepassingsgebied

Inhoudstafel

Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165 om
de tak "Assistance" te beoefenen (KB van 17 oktober 1988,
BS van 04 november 1988).

Deze polis is geldig in België, vanaf de woonplaats van de
verzekeringsnemer of, voor Belgische militairen gekazerneerd in
Duitsland, vanaf hun legerplaats.
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Bij een verblijf in het buitenland van meer dan 90 opeenvolgende
dagen, is de in de hoofdstukken I,1 en II,1 vermelde hulpverlening
uitsluitend verworven voor feiten die zich voordoen gedurende de
eerste 90 dagen van dit verblijf. Om ook na het verstrijken van
de eerste 90 dagen in aanmerking te komen voor de hulpverlening
vermeld in hoofdstuk I,1, verwijzen wij naar onze tijdelijke polis.

In de gehele wereld met uitsluiting van landen waar oorlog of
burgerlijke onlusten heersen en landen waar vrij personenverkeer niet
is toegelaten.
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Bovendien komt, wanneer een door deze polis gedekt motorrijtuig
betrokken raakt bij een verkeersongeval, het voordeel van deze polis
eveneens ten goede aan elke persoon die geen gezinslid van de
verzekeringsnemer is, maar zich in gezelschap van de verzekerde aan
boord van dit motorrijtuig bevond.

De niet-gehuwde kinderen van gescheiden ouders worden, ongeacht
hun woonplaats in België, eveneens als verzekerden beschouwd
wanneer ze reizen met de ouder die titularis is van een contract.

Deze gerechtigden zijn gedekt voor hun zowel gezamenlijk als
afzonderlijk gemaakte beroeps- of privé-reizen, ongeacht hun wijze
van vervoer.

De verzekeringsnemer en de personen die deel uitmaken van zijn
gezin, voor zover zij in België gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk
verblijven, met inbegrip van de kinderen, ongeacht hun leeftijd.

Geografisch Europa.

Alleen personen

VERZEKERDEN

Personen + motorrijtuigen:

I. HULPVERLENING AAN PERSONEN

Algemene voorwaarden

Geografisch toepassingsgebied
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In alle gevallen moet Ethias Assistance het vervoer vooraf
goedkeuren.

Ethias Assistance organiseert en bekostigt eveneens de terugreis van
een andere verzekerde, die de zieke of gewonde verzekerde tijdens de
repatriëring vergezelt.

Enkel vereisten van medische aard komen in aanmerking om de keuze
van het vervoermiddel en de plaats van de verpleeginstelling te
bepalen.

- per trein (per slaap- of ligwagen);
- per ziekenwagen;
- per huurmotorrijtuig;
- per lijnvliegtuig;
- per hospitaalvliegtuig.

Indien de geneesheren de repatriëring van de zieke of gewonde
verzekerde of zijn overbrenging naar een beter uitgerust ziekenhuis
aanbevelen, bekostigt Ethias Assistance het vervoer, indien nodig
onder medisch toezicht en naargelang de ernst van het geval:

Bij ziekte of verwonding van een verzekerde tijdens de duur van zijn
verzekeringscontract, legt Ethias Assistance, zodra gewaarschuwd, de
nodige medische contacten. Alle beslissingen om de beste
handelswijze te bepalen, worden genomen in overleg met de
geneesheer ter plaatse en met het gezin.

Repatriëring van de zieke of gewonde

A. Medische hulpverlening

1. In het buitenland
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E. Reis van een in België achtergebleven familielid naar de opgenomen
verzekerde
1. Indien de geneesheren de repatriëring van een gewonde of zieke
verzekerde niet aanbevelen en de ziekenhuisverpleging langer moet
duren dan vijf dagen, organiseert en bekostigt Ethias Assistance de
heen- en terugreis van een in België achtergebleven familielid of van
een in België wonende en door het gezin aangewezen persoon om
zich, per trein (1ste klasse) of per vliegtuig (toeristenklasse), naar
de opgenomen verzekerde te begeven.

Ethias Assistance organiseert en bekostigt de repatriëring van
huisdieren wanneer de verzekerde zelf geniet van een door deze polis
gewaarborgde repatriëring. Nochtans blijven de quarantaine- en/of
dierenartskosten, verplicht door de reglementeringen op de
luchttransporten, ten laste van de verzekerde.

D. Bijstand aan huisdieren
(enkel honden en katten)

C. Opzoekings- en reddingskosten
Bij ongeval of verdwijning in het buitenland, neemt Ethias Assistance
de opzoekings- en reddingskosten ten laste, tot beloop van
6 250,00 euro, taksen inbegrepen.

B. Wintersporten
Bij een ongeval op of buiten een skipiste neemt Ethias Assistance voor
haar rekening:
- de afdalingskosten per slee en/of helikopter, evenals de
vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar een
verzorgingsinstelling;
- voor de houders van een contract “Privilege”: de terugbetaling
van de skipas naar rato van de niet-opgebruikte dagen en tot
beloop van maximum 125,00 euro, taksen inbegrepen, indien de
verzekerde ingevolge een ziekte of een ongeval niet kan skiën.
De terugbetaling gebeurt op voorlegging van een medisch attest.
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De plechtigheids- en begrafeniskosten blijven ten laste van de familie.

Indien de verzekerde ter plaatse begraven of gecremeerd wordt,
neemt Ethias Assistance voor haar rekening:
1. de kosten voor de lijkkist, tot een bedrag van 750,00 euro,
taksen inbegrepen;
2. de kosten van de administratieve formaliteiten, postmortale
behandeling en het kisten;
3. de kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot ter
plaatse.

De plechtigheids- en begrafeniskosten blijven ten laste van de familie.

Bij overlijden van een verzekerde neemt Ethias Assistance voor haar
rekening:
1. de kosten van de lijkkist, tot een bedrag van 750,00 euro, taksen
inbegrepen;
2. de kosten van de administratieve formaliteiten, postmortale
behandeling en het kisten;
3. de repatriëring van het stoffelijk overschot naar de woonplaats
of het funerarium in België.

F. Bij overlijden

In al deze gevallen worden de verblijfskosten door Ethias Assistance
ten laste genomen tot een bedrag van 500,00 euro, taksen inbegrepen
(met een maximum van 100,00 euro per nacht).

3. Indien een kind van minder dan 18 jaar dat niet vergezeld is van zijn
ouders, gehospitaliseerd wordt omwille van een ziekte of een
ongeval, organiseert en bekostigt Ethias Assistance de heen- en
terugreis per trein (1ste klasse) of per vliegtuig ( toeristenklasse)
van één van de ouders om zich naar het opgenomen kind te
begeven.

2. Indien de verzekerde(n), wegens ziekte of ongeval zelf niet meer
kan (kunnen) zorgen voor de eveneens verzekerde kinderen onder
de 15 jaar, organiseert en bekostigt Ethias Assistance de heen- en
terugreis van een in België wonende en door het gezin aangewezen
persoon, per trein (1ste klasse) of per vliegtuig (toeristenklasse).
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- ofwel alleen de terugreis van de vader of van de moeder en het
ter plaatse zenden van een chauffeur om het motorrijtuig van de
verzekerde en zijn passagiers terug naar België ter brengen.

- ofwel alleen de terugreis van de vader en de moeder;

- ofwel de heen- en terugreis van de vader of van de moeder;

b) bij een hospitalisatie in België van een kind van minder dan 18 jaar,
bevestigd door de behandelende geneesheer, organiseert en
bekostigt Ethias Assistance, per trein (1ste klasse) of per
lijnvliegtuig (toeristenklasse):

a) bij een onvoorziene hospitalisatie van meer dan vijf dagen in België,
bevestigd door de behandelende geneesheer en voor zover de ernst
van de gezondheidstoestand van de patiënt de aanwezigheid van
een verzekerde aan het ziekbed wettigt, organiseert en bekostigt
Ethias Assistance de terugreis van één verzekerde per trein
(1ste klasse) of per lijnvliegtuig (toeristenklasse);

2. Vervroegde terugreis bij een hospitalisatie in België van de
echtgeno(o)t(e) of levensgezel, de moeder, de vader of het kind:

- ofwel alleen de terugreis van één verwante verzekerde en het ter
plaatse zenden van een chauffeur om het motorrijtuig van de
verzekerde en zijn passagiers terug naar België te brengen.

- ofwel de heen- en terugreis van twee verwante verzekerden; de
terugreis moet plaatsvinden binnen de 15 dagen na de
gebeurtenis;

Bij overlijden in België van een familielid van de verzekerde
(echtgeno(o)t(e) of levensgezel, moeder, vader, kind, broer of
zuster, grootouder, kleinkind, schoonouder, schoonkind,
schoonbroer of schoonzuster), organiseert en bekostigt Ethias
Assistance per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig
(toeristenklasse), naar de woonplaats of de plaats van begrafenis:

1. Vervroegde terugreis bij overlijden in België van een familielid

G. Vervroegde terugreis
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Enkel de werkelijk door de verzekerde uitgegeven medische kosten
worden door Ethias Assistance betaald.

In beide gevallen is de verzekerde verplicht zijn medisch dossier voor
te leggen aan zijn sociale zekerheidsinstelling (ziekenfonds) of elke
andere voorzorgsinstelling.

- ofwel als voorschot, rechtstreeks aan de geneesheren of aan
de ziekenhuizen in het buitenland;
- ofwel aan de verzekerde bij zijn terugkeer in België, op
voorlegging van alle originele stavingstukken, met vermelding
van de verstrekkingen en de aard van de ziekte.

Ethias Assistance kan deze kosten betalen:

per verzekerde en per gebeurtenis.

- 15 000,00 euro, taksen inbegrepen, of
- voor de houders van een contract “Privilege” tot 75 000,00 euro,
taksen inbegrepen,

2. Terugbetaling van de in een ziekenhuis gemaakte farmaceutische,
heelkundige en verpleegkosten tot:

1. Terugbetaling van de kosten voor ambulante medische verzorging,
voorgeschreven door een geneesheer en beperkt tot 1 250,00 euro,
taksen inbegrepen, per verzekerde en per gebeurtenis

H. Terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische en
ziekenhuiskosten

Bij ernstige schade aan de woning (brand, waterschade, storm,
ontploffing of implosie) die deze onbewoonbaar maakt, organiseert
en bekostigt Ethias Assistance de terugreis van één verzekerde, per
trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig (toeristenklasse).

3. Vervroegde terugreis bij ernstige schade aan de woning

In beide gevallen moet de verzekerde een medisch attest aan Ethias
Assistance voorleggen.
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Ethias Assistance neemt de verzendingskosten ten laste. Enkel de
aankoopkosten blijven ten laste van de verzekerde.

Indien de verzekerde ter plaatse geen identieke of gelijkaardige bril
als de zijne kan vinden, kan deze hem op de door Ethias Assistance
gekozen wijze bezorgd worden.

L. Opsturen van brillen

Enkel de kosten van het geneesmiddel blijven ten laste van de
verzekerde.

Indien nochtans een product met dezelfde eigenschappen ter plaatse
beschikbaar is, zal Ethias Assistance dit, mits het akkoord van onze
geneesheren, leveren.

Wanneer het de verzekerde aan noodzakelijke en onvindbare
geneesmiddelen ontbreekt, kan Ethias Assistance hem deze, mits het
akkoord van de behandelende geneesheer in België, binnen de kortst
mogelijke termijn bezorgen.

K. Dringende geneesmiddelen

Indien, om medische redenen gestaafd door een geneeskundig
getuigschrift, de verzekerde de terugreis naar België niet op de
oorspronkelijk voorziene datum kan aanvatten, neemt Ethias
Assistance de kosten voor verlengd verblijf in het hotel (kamer met
ontbijt) ten laste tot een bedrag van 65,00 euro per dag, gedurende
maximum acht dagen.

J. Verlengd verblijf van een verzekerde in het buitenland

Indien de verzekerde de terugreis naar België niet op de
oorspronkelijk voorziene datum kan ondernemen omwille van
klimatologische omstandigheden, die elke verplaatsing van een
motorrijtuig uitgerust met de voorzieningen nodig en gewoonlijk
gebruikt in deze omstandigheden onmogelijk maken, neemt Ethias
Assistance uitsluitend de kosten voor de repatriëring ten laste.

I. Natuurrampen

14

Bij verlies of diefstal van plaatsbewijzen, stelt Ethias Assistance, tegen
ondertekening van een schuldbekentenis, de plaatsbewijzen nodig
voor de verderzetting van de reis ter beschikking van de verzekerde.

P. Verlies of diefstal van plaatsbewijzen

In bepaalde bijzonder tragische omstandigheden, waardoor de
verzekerde ingevolge diefstal of ongeval zonder geld zit, kan Ethias
Assistance een voorschot toekennen van ten hoogste 2 000,00 euro,
tegen ondertekening van een schuldbekentenis.

O. Voorschot van geld

Voor de terugbetaling van deze sommen staat Ethias Assistance de
verzekerde een termijn toe van zes maanden, die begint op de datum
van het voorschot. Indien de overheid van het land deze borgtocht
teruggeeft voordat deze termijn verstrijkt, moet ze natuurlijk
onverwijld terugbetaald worden aan Ethias Assistance.

In dat geval kan Ethias Assistance ook de honoraria van een advocaat
voorschieten tot een bedrag van 1 250,00 euro per verzekerde.

Wordt een verzekerde in hechtenis genomen of daarmee bedreigd
ingevolge een verkeersongeval, dan schiet Ethias Assistance hem de
door de overheid geëiste borgtocht voor tot een bedrag van
12 500,00 euro per verzekerde.
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Ethias Assistance neemt de kosten ten laste voor een vertaler-tolk,
waarop de begunstigde eventueel beroep moet doen in het kader van
de gedekte waarborgen.

T. Kosten voor een vertaler-tolk

Wanneer de verzekerde moeilijkheden ondervindt om zijn
correspondent te bereiken, kan Ethias Assistance ervoor zorgen dat in
België of in het buitenland een dringende en aan een ernstig voorval
(overlijden, ziekte, ongeval) verbonden boodschap wordt
overgemaakt.

S. Overmaken van dringende boodschappen

Het niet-blokkeren door de bankinstellingen kan Ethias Assistance
niet ten laste worden gelegd.

Bij diefstal of verlies van cheques of van elk ander bankdocument dat
het blokkeren van de rekening vereist, kan Ethias Assistance, op
verzoek van de verzekerde, ervoor zorgen dat deze operatie wordt
uitgevoerd.

R. Blokkeren van bankrekening

De verzendingskosten zijn ten laste van Ethias Assistance.

Indien de verzekerde ingevolge diefstal zonder bagage zit, kan Ethias
Assistance hem een koffer met dringende benodigdheden laten
toekomen. Deze zal klaargemaakt en ter beschikking van Ethias
Assistance gesteld worden door een door de verzekerde aangeduide
persoon.

In de gevallen omschreven in de punten I. 1. A., E. en F., organiseert
en bekostigt Ethias Assistance de terugreis naar België, per trein
(1ste klasse) of per vliegtuig (toeristenklasse), van de verzekerden die
hun reis niet kunnen voortzetten.

N. Voorschot van borgtocht en advocatenkosten

Q. Bijstand "bagage"

M. Repatriëring van de andere verzekerden
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De kosten voor medische verzorging worden in geen geval door Ethias
Assistance ten laste genomen.

Bij ongeval of onverwachte ziekte overkomen tijdens een verplaatsing
en waarvoor een door een geneeskundig getuigschrift gestaafde
ziekenhuisopname nodig is, organiseert en bekostigt Ethias
Assistance het vervoer van de verzekerde van de plaats van de
gebeurtenis naar het ziekenhuis, alsook de terugkeer naar zijn
woonplaats bij ontslag uit het ziekenhuis.

B. – Vervoer van de ziekte of gekwetste verzekerde

Indien een verzekerde tijdens een verplaatsing in België overlijdt,
bekostigt Ethias Assistance het vervoer van het stoffelijk overschot
naar de woonplaats of naar het funerarium in België. De kosten voor
de plechtigheid, de begrafenis en de lijkkist blijven ten laste van de
familie.

A. – Bij overlijden

2. In België
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Indien de verzekerde, voor de rijvaardigheid van het motorrijtuig,
onmisbare onderdelen niet ter plaatse kan vinden, bezorgt Ethias
Assistance ze hem op de snelste wijze, maar met inachtneming van de
lokale wetgeving.

A. – Opzoeken en opsturen van onderdelen

1. In het buitenland

Voor de houders van een contract “Privilege” zijn de waarborgen
verworven voor alle vierwielige (MTG 3,5 ton) en tweewielige
motorrijtuigen (boven 50 CC), ongeacht de ouderdom ervan.

De waarborgen zijn niet toepasselijk op vier- of tweewielige
motorrijtuigen ouder dan 15 jaar, waarvoor hulp gevraagd wordt bij
mechanische problemen. De hulpverlening blijft evenwel van kracht
voor de personen.

Een tweede motorrijtuig kan gedekt worden zonder premieverhoging.
De motorrijtuigen moeten in België ingeschreven zijn en aan een
verzekerde toebehoren.

VERZEKERDE RIJTUIGEN
- Elk vierwielig motorrijtuig voor toerisme, waarvan het MTG
de 3,5 ton niet overschrijdt of elk tweewielig motorrijtuig met een
cilinderinhoud boven 50 CC.
- De door het verzekerde motorrijtuig getrokken aanhangwagen of
caravan.
- De boottrailer, op voorwaarde dat deze de boot kan dragen en dat
de boot niet langer is dan 8 meter, niet breder dan 2,5 meter en niet
hoger dan 2 meter. Indien de trailer hieraan niet voldoet of indien
hij werd gestolen moet de verzekerde een vervangtrailer aan Ethias
Assistance bezorgen.

II. HULPVERLENING IN VERBAND MET HET (DE)
MOTORRIJTUIG(EN)
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De in de punten 1., 2. en 3. hieronder omschreven kosten voor
repatriëring mogen in geen geval hoger zijn dan de verkoopwaarde
van het motorrijtuig, bepaald in de Autogids op de dag dat om
hulpverlening wordt gevraagd.

Motorrijtuigen ouder dan vijf jaar

C. – Repatriëring van het motorrijtuig

Ethias Assistance is niet verplicht deze verbintenis na te komen,
indien het motorrijtuig één of meer ernstige gebreken vertoont die een
inbreuk vormen op de wegcode of op de reglementering inzake
automobielinspectie.

De chauffeurs moeten de reglementering bepaald door de
arbeidswetgeving eerbiedigen en onderweg een aantal rustpauzes
houden.

Indien de verzekerde, wegens ziekte of ongeval, niet meer in staat is
zijn motorrijtuig te besturen en geen andere passagier hem kan
vervangen, stuurt Ethias Assistance een chauffeur om het motorrijtuig
langs de meest geschikte reisweg naar de woonplaats van de
verzekerde in België terug te brengen. Salaris en reiskosten van de
chauffeur zijn voor rekening van Ethias Assistance, maar andere
uitgaven gedurende de reis worden niet terugbetaald.

B. – Ter plaatse zenden van een chauffeur

De verzendingen van Ethias Assistance zijn onderworpen aan de
reglementering op het vervoer van goederen.

Stopzetting van de productie door de constructeur en
niet-beschikbaarheid op Belgisch grondgebied van het gevraagde
onderdeel vormen gevallen van overmacht, die de uitvoering van deze
verbintenis kunnen vertragen of onmogelijk maken.

Bij zijn terugkeer zal de verzekerde deze onderdelen terugbetalen aan
Ethias Assistance op basis van de officiële prijs van kracht op het
ogenblik van de aankoop, btw inbegrepen.
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Indien het motorrijtuig langer dan vijf werkdagen geïmmobiliseerd
is, te rekenen vanaf de dag volgend op deze waarop het ongeval of
de panne zich heeft voorgedaan en de verzekerde besluit het ter
plaatse te laten herstellen, organiseert en bekostigt Ethias
Assistance de reis van de verzekerde per trein (1ste klasse) of per
vliegtuig (toeristenklasse) om het gerepareerde motorrijtuig op te
halen.

2. Repatriëring van een gerepareerd motorrijtuig

Indien het motorrijtuig langer dan vijf werkdagen onbruikbaar is, te
rekenen vanaf de dag volgend op deze waarop het ongeval of de
panne zich heeft voorgedaan, neemt Ethias Assistance de
repatriëring van de garage waar het zich bevindt naar de door de
verzekerde opgegeven garage nabij zijn woonplaats in België ten
laste. Kan het motorrijtuig niet op de aangewezen plaats worden
afgeleverd, dan kiest Ethias Assistance zelf een garage zo dicht
mogelijk bij de woonplaats van de verzekerde.

1. Repatriëring van een motorrijtuig dat verongelukt is of pech heeft

Bovendien kan Ethias Assistance doen overgaan tot een
spoedexpertise van het motorrijtuig, vooraleer een definitieve
beslissing te nemen.

Voordat het motorrijtuig gerepatrieerd wordt, moet de verzekerde een
beschrijving geven van de staat waarin het zich bevindt, met
vermelding van de beschadigingen.

Bij totaal verlies is Ethias Assistance nochtans niet verplicht tot
uitvoering van deze verbintenis, indien het wrak van het motorrijtuig
geen enkele handelswaarde meer heeft.
In dat geval vervult Ethias Assistance de nodige formaliteiten voor
wettige achterlating van het motorrijtuig.

Indien de repatriëringskosten hoger zijn dan de notering in de
Autogids en de verzekerde de repatriëring wenst, kan Ethias
Assistance terugbetaling eisen van het verschil tussen de
voorgeschoten kosten en de genoemde waarde.
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- ofwel de repatriëring van de verzekerden per trein (1ste klasse) of
per vliegtuig (toeristenklasse) van de plaats waar zij zich bevinden
tot hun woonplaats in België;

- ofwel hun vervoer per trein (1ste klasse) of per vliegtuig
(toeristenklasse) van de plaats waar het motorrijtuig onbruikbaar
werd tot de plaats van bestemming, tot beloop van een maximum
bedrag gelijk aan de kosten die Ethias Assistance zou hebben
moeten uitgeven voor de repatriëring. In dit geval bekostigt Ethias
Assistance, afgezien van de reis van de verzekerde belast met het
ophalen van het motorrijtuig, niet de terugreis van de verzekerden.

F. – Sleepkosten bij pech of ongeval
Indien het verzekerde motorrijtuig pech of een ongeval heeft,
bekostigt Ethias Assistance het slepen of het depanneren ter plaatse.
Indien deze hulp niet door haar werd georganiseerd, neemt Ethias
Assistance de kosten ten laste tot maximum 375,00 euro, taksen
inbegrepen.
Indien de herstelling niet langer dan vijf werkdagen duurt:
- organiseert en bekostigt Ethias Assistance bovendien de terugreis
van de passagiers naar hun vakantieverblijf. Ook de reiskosten van
één verzekerde om het herstelde motorrijtuig te gaan ophalen zijn
voor rekening van Ethias Assistance;
- ofwel komt ze tegemoet in de verblijfkosten van de passagiers ter
plaatse. Deze waarborg wordt toegekend tot een bedrag van
500,00 euro, taksen inbegrepen (met een maximum van
100,00 euro per nacht).
G. – Vervangwagen
Deze waarborg wordt uitsluitend toegekend aan de houders van
contract ”Privilege”.
Indien, ten gevolge van pech of een ongeval, het verzekerde
motorrijtuig niet meer rijvaardig is, gesleept werd van de plaats van de
pech of het ongeval naar een garage en niet hersteld kan worden
binnen de 24 uur, zal Ethias Assistance een vervangwagen van de
categorie A of B ter beschikking van de verzekerde stellen. Hetzelfde
geldt ingeval van diefstal van het motorrijtuig. Het ter beschikking
stellen van een vervangwagen is niet gewaarborgd indien Ethias
Assistance haar akkoord voorafgaandelijk niet heeft gegeven.
Deze vervangwagen wordt enkel tijdens de duur van de herstelling(en)
en gedurende maximum vijf opeenvolgende dagen ter beschikking
gesteld. De verzekerde verbindt zich ertoe de vervangwagen terug te
bezorgen op de plaats, overeengekomen met de maatschappij die het
heeft geleverd.
Anderzijds is het ter beschikking stellen van de vervangwagen
onderworpen aan de voorwaarden en regels opgelegd door de
maatschappij die het levert.

Zo het motorrijtuig in bovenvermelde omstandigheden wordt
gerepatrieerd of niet voor het vertrek van de verzekerde is
teruggevonden, organiseert en bekostigt Ethias Assistance:

E. – Repatriëring van de passagiers van het onbruikbare motorrijtuig

Bij repatriëring van het motorrijtuig, in de omstandigheden bedoeld in
de punten II.C., 1. en 3., bekostigt Ethias Assistance de bewaking van
het motorrijtuig vanaf de eerste dag dat het onbruikbaar werd tot de
dag waarop het door de vervoerder wordt afgehaald, met een
maximum van 30 dagen.

D. – Bewaking van het te repatriëren motorrijtuig

Indien het gestolen motorrijtuig na vertrek van de verzekerde
rijvaardig teruggevonden wordt, organiseert en bekostigt Ethias
Assistance zijn reis om het te gaan ophalen. Is het motorrijtuig
beschadigd en niet meer rijvaardig, dan zorgt Ethias Assistance
voor de repatriëring ervan.

3. Repatriëring van een na diefstal teruggevonden motorrijtuig
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Voor deze motorrijtuigen mogen de in de punten 2., 3. en 4. hierna
bepaalde kosten in geen geval hoger zijn dan de verkoopwaarde van
het motorrijtuig, vermeld in de Autogids op de dag van de vraag om
hulpverlening.

Motorrijtuigen ouder dan vijf jaar

B. – Hulpverlening in verband met het motorrijtuig

Indien tijdens een verplaatsing een ziekte optreedt of een ongeval
gebeurt en de verzekerde niet meer in staat is zijn motorrijtuig te
besturen en geen andere passagier hem kan vervangen, organiseert
en bekostigt Ethias Assistance de terugreis van de passagiers naar de
woonplaats. Zo het motorrijtuig geen ernstige gebreken vertoont die
in overtreding zijn met de wegcode of de reglementering op de
automobielinspectie, wordt het naar de woonplaats van de verzekerde
teruggebracht.

A. – Terugreis van de passagiers

2. In België

- de vervangwagen is gewaarborgd door een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en stoffelijke schade, met een vrijstelling ten
laste van de verzekerde;
- de kosten voor brandstof de tolrechten en de opgelopen boetes
blijven ten laste van de verzekerde;
- de bestuurder moet een borgsom betalen, overeenkomstig de
modaliteiten bepaald in het huurcontract opgesteld door de
verhuurder. Deze borgsom wordt aan de bestuurder terugbetaald,
op voorwaarde dat de vervangwagen bij de inlevering geen schade
vertoont en dat alle verplichtingen ontstaan uit hoofde van de
overeenkomst werden vervuld;
- de bestuurder moet ouder zijn dan 21 jaar.

De voorwaarden die algemeen worden weerhouden zijn:
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Indien de verzekerde beslist het motorrijtuig ter plaatse te laten
herstellen, organiseert en bekostigt Ethias Assistance de reis van
de verzekerde per trein (1ste klasse) om het herstelde motorrijtuig
te gaan ophalen.

3. Ophalen van het herstelde motorrijtuig

Indien het motorrijtuig tijdens een verplaatsing pech of een ongeval
heeft en niet ter plaatse kan worden hersteld, brengt Ethias
Assistance het terug naar de door de verzekerde opgegeven garage
dichtbij zijn woonplaats. Indien het motorrijtuig niet op de
aangewezen plaats kan worden afgeleverd, kiest Ethias Assistance
zelf een garage, zo dicht mogelijk bij de woonplaats.

2. Terugbrengen van het motorrijtuig bij pech of ongeval

Indien het verzekerde motorrijtuig pech of een ongeval heeft,
organiseert en bekostigt Ethias Assistance, op eenvoudig
telefonisch verzoek van de verzekerde, het slepen of het
depanneren ter plaatse. Indien deze hulp niet door haar werd
georganiseerd, neemt Ethias Assistance de kosten ten laste tot
maximum 375,00 euro, taksen inbegrepen.

1. Het depanneren of slepen bij pech of ongeval
(vanaf de woonplaats)

Bovendien kan Ethias Assistance een spoedexpertise doen uitvoeren
alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Voor de terugkeer van het motorrijtuig, moet de verzekerde aan Ethias
Assistance een beschrijving geven van de staat waarin het zich
bevindt, met vermelding van de beschadigingen.

Bij totaal verlies is Ethias Assistance echter niet verplicht tot
uitvoering van deze verbintenis, indien het wrak van het motorrijtuig
geen enkele handelswaarde meer heeft.

Zijn de hulpverleningskosten hoger dan de notering in de Autogids en
wenst de verzekerde dat Ethias Assistance het motorrijtuig
terugbrengt, dan zal laatstgenoemde de terugbetaling kunnen eisen
van het verschil tussen de voorgeschoten kosten en de genoemde
waarde.
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E. – Vervangwagen
Deze waarborg wordt uitsluitend toegekend aan de houders van een
contract "Privilege" en is pas verworven vijf dagen na de
uitwerkingsdatum van het contract.
Indien, ten gevolge van pech of een ongeval, het verzekerde
motorrijtuig niet meer rijvaardig is, in opdracht van Ethias Assistance
gesleept werd van de plaats van de pech of het ongeval naar een
garage en niet hersteld kan worden binnen de 24 uur, zal Ethias
Assistance een vervangwagen van de categorie A of B ter beschikking
van de verzekerde stellen. Hetzelfde geldt ingeval van diefstal van het
motorrijtuig.

D. – Terugreis van de passagiers van het onbruikbare motorrijtuig
Indien het motorrijtuig niet meer rijvaardig is, organiseert en bekostigt
Ethias Assistance de terugreis van de passagiers per trein
(1ste klasse) van de plaats waar zij zich bevinden naar hun
woonplaats.

C. – Bewaking van het motorrijtuig
Indien het motorrijtuig in de omstandigheden bedoeld in de punten
II.2.B., 2. en 4. ten laste wordt genomen, betaalt Ethias Assistance de
bewakingskosten vanaf de dag dat om tussenkomst wordt verzocht tot
de dag waarop de vervoerder het weghaalt, met een maximum van
30 dagen.

4. Terugbrengen van het motorrijtuig dat na diefstal wordt
teruggevonden
Indien het gestolen motorrijtuig van de verzekerde rijvaardig
teruggevonden wordt, organiseert en bekostigt Ethias Assistance
de reis van de verzekerde per trein (1ste klasse) om zijn motorrijtuig
terug te halen. Indien het gestolen motorrijtuig beschadigd en niet
meer rijvaardig is, bekostigt Ethias Assistance het terugbrengen
ervan naar de door de verzekerde opgegeven garage dichtbij zijn
woonplaats. Zo het motorrijtuig niet op de aangewezen plaats kan
worden afgeleverd, kiest Ethias Assistance een garage zo dicht
mogelijk bij de woonplaats.
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Er wordt geen vervangwagen ter beschikking gesteld indien het
verzekerde motorrijtuig zich in een garage bevindt voor geplande
onderhouds- of herstellingswerken.

• de bestuurder moet ouder zijn dan 21 jaar.

• de bestuurder moet een borgsom betalen, overeenkomstig de
modaliteiten bepaald in het huurcontract opgesteld door de
verhuurder. Deze borgsom wordt aan de bestuurder terugbetaald,
op voorwaarde dat de vervangwagen bij de inlevering geen schade
vertoont en dat alle verplichtingen ontstaan uit hoofde van de
overeenkomst werden vervuld;

• de kosten voor brandstof, de tolrechten en de opgelopen boetes
blijven ten laste van de verzekerde;

• de vervangwagen is gewaarborgd door een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en stoffelijke schade, met een vrijstelling ten
laste van de verzekerde;

De voorwaarden die algemeen worden weerhouden zijn:

Anderzijds is het ter beschikking stellen van de vervangwagen
onderworpen aan de voorwaarden en regels opgelegd door de
maatschappij die het levert.

Deze vervangwagen wordt enkel tijdens de duur van de herstelling(en)
en gedurende maximum vijf opeenvolgende dagen ter beschikking
gesteld.
De verzekerde verbindt zich ertoe de vervangwagen terug te bezorgen
op de plaats overeengekomen met de maatschappij die het heeft
geleverd.

Het ter beschikking stellen van een vervangwagen is niet gewaarborgd
indien Ethias Assistance het slepen van het verzekerde motorrijtuig
niet heeft georganiseerd of haar akkoord voorafgaandelijk niet heeft
gegeven.
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b) Zijn van deze polis uitgesloten:
- bijstand of vergoedingen aan een verzekerde die deelneemt aan
motorsportcompetities (wedstrijd, rally);
- terugbetaling van tolrechten en taxi- en hotelkosten, uitgegeven
zonder voorafgaande toestemming van Ethias Assistance;
- verlies wegens diefstal;
- restaurantkosten;
- telefoonkosten, behalve de oproepen die voor Ethias Assistance
bestemd zijn;
- elke aanvraag om tussenkomst na het verstrijken van de eerste
90 dagen van een langer verblijf in het buitenland;
- elke aanvraag om technische of medische tussenkomst, terwijl
de verzekerde zich bevindt in staat van dronkenschap, van
alcoholintoxicatie of in een analoge staat voortvloeiend uit het
gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.

a) In geen geval geven gewaarborgde hulpverleningen, die niet tijdens
de reis bij Ethias Assistance werden aangevraagd of niet door haar
of met haar toestemming werden georganiseerd, achteraf
aanleiding tot terugbetaling of vergoeding.

1. In het algemeen

IV. UITSLUITINGEN

Bij verlies of diefstal van de sleutels van de woning van de verzekerde,
betaalt Ethias Assistance de verplaatsingskosten en het arbeidsloon
van een slotenmaker terug tot beloop van 50,00 euro, taksen
inbegrepen. De kosten voor het gebruikte materiaal zijn uitgesloten.

Deze waarborg is uitsluitend verworven aan de houders van een
contract ”Privilege”.

III. BIJSTAND AAN DE WONING
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1. Geven geen aanleiding tot repatriëring:
- lichte aandoeningen of verwondingen die ter plaatse kunnen
worden verzorgd en de patiënt niet beletten zijn reis te
vervolgen;
- geestesziekten waarvoor de patiënt al in behandeling was;
- zwangerschap, tenzij er een duidelijke en onvoorziene
verwikkeling optreedt;
- hernieuwde aanvallen van elke aandoening die reeds in
behandeling is of die aanleiding heeft gegeven tot een
hospitalisatie gedurende de laatste zes maanden of minstens
drie periodes van verwikkeling of herval, die elk aanleiding
hebben gegeven tot een hospitalisatie gedurende de twee
laatste jaren;
- toestanden voortvloeiend uit een zelfmoordpoging of het
gebruik van verdovende middelen.
2. Geven geen recht op terugbetaling:
- de kosten voor in België voorgeschreven en/of uitgegeven
medische verzorging, zelfs als ze het gevolg zijn van een in het
buitenland opgelopen ziekte of ongeval;
- de kosten voortvloeiend uit de voortzetting van een
behandeling van een eerder gekende aandoening;
- de kosten wegens een hernieuwde aanval van een ziekte
opgelopen voor het vertrek naar het buitenland of ingevolge een
geestesziekte waarvoor men al eerder in behandeling was;
- kuren in het algemeen;
- de kosten voor diagnose of behandeling van een fysiologische
toestand (bv. zwangerschap), tenzij er een duidelijke en
onvoorziene verwikkeling optreedt;
- de kosten voor tandverzorging, boven de 75,00 euro, taksen
inbegrepen; voor de houders van een contract “Privilege”:
125,00 euro, taksen inbegrepen;

A. – Medische verstrekkingen

2. Speciale gevallen
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Ethias Assistance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een
vertraging in de hulpverlening of voor het niet kunnen uitvoeren ervan
wegens burger- of buitenlandse oorlog, oproer, daden van terrorisme,
volksopstanden, vergeldingsmaatregelen, beperking van de
bewegingsvrijheid, stakingen, ontploffingen, vrijkomen van warmte of

3. – Uitzonderlijke omstandigheden

1. Zijn formeel uitgesloten van deze polis:
- kosten voor herstellingen van het motorrijtuig;
- diefstal van bagage, van in het motorrijtuig achtergelaten
materiaal, persoonlijke voorwerpen en toebehoren (radio's,
enz. );
- de herhaaldelijk terugkerende defecten omwille van het
niet-herstellen van het motorrijtuig na een eerste tussenkomst
van Ethias Assistance;
- de defecten voortspruitend uit het slechte onderhoud van het
motorrijtuig.
2. Bij diefstal van het motorrijtuig kan de in de punten II. 1. C., 3. en
II.2.B., 4. vermelde hulp alleen worden verleend als de plaatselijke
politie of rijkswacht onmiddellijk werd gewaarschuwd. Bij zijn
terugkeer moet de verzekerde het bewijs van de klachtneerlegging
leveren.

B. – Mechanische en andere hulpverlening

- de kosten voor brillen, contactlenzen, wandelstokken en
prothesen in het algemeen;
- niet door het RIZIV erkende behandelingskosten;
- de tussenkomsten voortvloeiend uit een zelfmoordpoging of het
gebruik van verdovende middelen;
- de kosten voor bevalling of vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
- de periodieke medische controles;
- de geneesmiddelen waarvoor geen medisch voorschrift werd
afgeleverd.
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2. Voor de houders van een contract ”Privilege” kan de wijziging naar
de ”basisformule” Ethias Assistance enkel gebeuren op de
jaarlijkse vervaldag.

1. De verzekeringsovereenkomst is afgesloten voor de in de
bijzondere voorwaarden aangegeven duur zonder een periode van
één jaar te overschrijden. Behalve wanneer een van de partijen zich
ertegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens drie
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter post
is afgegeven, wordt ze stilzwijgend verlengd zonder enige
formaliteit en tegen dezelfde bedingingen en voorwaarden, voor
opeenvolgende periodes van één jaar. Behalve tegenstrijdige
bepalingen in de bijzondere voorwaarden wordt een
verzekeringsovereenkomst met een oorspronkelijke looptijd van
minder dan één jaar niet stilzwijgend verlengd.

VI. DUUR

Ethias Assistance is tot het bedrag van haar uitgaven in de rechten en
vorderingen gesteld van de verzekerde tegen elke aansprakelijke
derde.

V. SUBROGATIE

Het eenvoudig feit van staking geeft geen recht op de gewaarborgde
hulpverlening, onder andere wat de repatriëring betreft.

stralingen ingevolge kernomzetting of -splitsing, radioactiviteit of in
alle gevallen van overmacht die de uitvoering van het
verzekeringscontract onmogelijk maken.
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Indien Ethias Assistance haar tarief wijzigt, mag zij het nieuwe tarief
toepassen vanaf de jaarlijkse vervaldag die volgt op de melding van
deze aanpassing aan de verzekeringsnemer:
- deze melding moet minstens vier maanden voor de jaarlijkse
vervaldag gebeuren. De verzekeringsnemer kan de
verzekeringsovereenkomst opzeggen mits inachtname van een
opzeggingstermijn van drie maanden. Wanneer hij van dit recht
gebruik maakt, houdt de verzekeringsovereenkomst op
uitwerking te hebben op de jaarlijkse vervaldag;
- indien deze melding later gebeurt, kan de verzekeringsnemer de
verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de 3 maanden na de
kennisgeving. In dit geval houdt de verzekeringsovereenkomst op
uitwerking te hebben één maand na ontvangst van de opzegbrief.

A. De overeenkomst kan worden opgezegd bij een ter post
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens andersluidende
bepaling heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van de
termijn vermeld in de opzeggingsakte. Deze termijn mag niet korter
zijn dan één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op zijn
afgifte ter post.
B. Ethias Assistance kan de overeenkomst bij aangetekende brief
opzeggen:
a) bij niet-betaling van de premie;
b) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand
na de betaling van de schadeloosstelling of de weigering tot
tussenkomst. In dit geval wordt de opzegging van kracht
drie maanden na de betekening ervan. Wanneer de verzekerde
één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet
is nagekomen met de bedoeling de maatschappij te misleiden
wordt de opzegging van kracht één maand na de betekening
ervan;
c) ingeval van faillissement van de verzekeringsnemer, ten vroegste
binnen drie maanden na de faillietverklaring.
C. De verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen onder één
van de vormen vermeld onder punt A. hiervoor:
a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand
na de uitbetaling of de weigering tot tussenkomst. In dit geval
wordt de opzegging van kracht drie maanden na de betekening
ervan;
b) ingeval van faillissement. De curator kan de overeenkomst
opzeggen binnen de drie maanden na de faillietverklaring.
D. Ingeval van opzegging bedoeld onder de punten B. b) en c) en C.,
betaalt Ethias Assistance de premie terug die betrekking heeft op
de niet-gelopen verzekeringstermijn.
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Bij niet-betaling van een premie wordt de dekking geschorst of de
verzekeringsovereenkomst opgezegd bij een ter post aangetekende
brief, waarin de verzekeringsnemer wordt aangemaand de premie te
betalen binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag die
volgt op zijn afgifte ter post.
De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het
verstrijken van deze termijn.
Indien de dekking geschorst is:
a) wordt, als gevolg van de betaling van de achterstallige premies
door de verzekeringsnemer, een einde gemaakt aan de schorsing;
b) kan Ethias Assistance de overeenkomst opzeggen wegens
niet-betaling. In dat geval heeft de opzegging uitwerking bij het
verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de
eerste dag van schorsing van de waarborg. De onbetaalde premie
en de premies die tijdens de schorsing vervallen, komen aan
Ethias Assistance toe als forfaitaire vergoeding.

IX. NIET-BETALING VAN DE PREMIE SCHORSING VAN DE WAARBORG

VIII. TARIEFVERHOGING

VII. OPZEGGING

Ombudsman van de verzekeringen - de Meeûsplantsoen 35 1000 Brussel - fax 02 547 59 75 - ombudsman@bvvo.be

Controledienst der Verzekeringen - Kortenberglaan 61 1000 Brussel - fax 02 736 88 17

•

•
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Ethias - Dienst 2260 - Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt fax 011 28 25 60 - klachtenbeheer@ethias.be

•

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van
een schadegeval kan worden gericht aan:

X. DIVERSE BEPALINGEN

Tijdens de schorsing kan geen enkele gebeurtenis bindend zijn voor
Ethias Assistance en de vervallenverklaring van de verzekering blijft
bestaan, zelfs indien tijdens of na een eventueel schadegeval de
verzekerde de premies betaalt.

Polisnummer
Leden:
Niet-leden:

45.236.716
45.240.869

Deze aangifte binnen de 8 dagen bezorgen aan:
Jouw schadegeval wordt geregeld volgens de algemene en bijzondere
polisvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval.

SLACHTOFFER

Sporta-federatie vzw
Boomgaardstraat 22 bus 50 - 2600 Berchem
T. 03 361 53 50
verzekeringen@sporta.be - www.sportateam.be

Naam: .................................................................................................. Voornaam: ............................................................................
Straat: ............................................................................ Nr:.............. Postcode: .............. Gemeente: ..............................................
Geboortedatum: ....../......./..........

Geslacht:

M

(Hierboven invullen of klever mutualiteit)

V

Tel werk / privé / gsm: ........................................................... E-mail: ...................................................................................
Enkel voor minderjarigen: naam vader / moeder / voogd: ...................................................................................................
Rekeningnummer: BE .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Lid Sporta-federatie vzw:

JA

NEEN

CLUB
Clubnaam: ....................................................... Clubnummer: ................ Sporttak: ...........................................................................
Verantwoordelijke verzekeringen (Voornaam + naam:) ......................................................................................................................
Tel werk / privé / gsm: ............................................................ E-mail: ................................................................................................

ONGEVAL
Datum: ......../........../..................

Dag: ..........................................................

Uur: ...........................................

Adres: Straat: ................................................................... Nr:........... Postcode: ............ Gemeente: ...............................................
Juiste plaats / locatie van het ongeval: ...............................................................................................................................................
Het ongeval gebeurde op een:
training
wedstrijd
andere: ...........................................................
Tijdens bovenstaande activiteit van bovenvermelde club.
Op weg van of naar de activiteit van bovenvermelde club.
VERPLAATSING:
Individueel vervoersmiddel: .......................................
In groep
vervoersmiddel: .......................................
Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden en gevolgen, opgelopen verwondingen en/of schade):
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

AANSPRAKELIJKHEID
Eventueel aansprakelijke derde
naam en adres: .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Indien gekend van derde
verzekeringsmaatschappij en polisnummer (BA): ................................................................
Sporta houdt statistieken van letsels bij in het kader van het decreet Gezond en Ethisch sporten van 20/12/2013. Elke persoon, wiens gegevens worden verwerkt, kan
zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien daar goede redenen voor zijn, ze laten verwijderen. Stuur in dat geval een brief of e-mail met een
kopie van zijn identiteitskaart naar bovenvermelde gegevens.
Vink dit aan als de sporter GEEN toestemming geeft dat Sporta zijn of haar gegevens bijhoudt voor die statistieken.

Ik geef hierbij toestemming dat mijn medische gegevens alleen gebruikt worden voor het vlotte beheer van dit dossier. (art. 7, wet van 8 december
1992)

Opgemaakt te: .............................................. op .............................

Handtekening van het slachtoffer

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT
Dokter (naam en adres of stempel)

Slachtoffer (naam)

Datum ongeval:

............./............../...................

Datum van het eerste geneeskundig onderzoek: .........../............../................

LICHAAMSDE(E)L(EN)

TYPE LETSEL

Om meerdere letsels aan te geven, kan je gebruik maken van een nummering achter de letsels en lichaamsdelen.

Spierverrekking
Peesverrekking
Spierscheur (ruptuur)
Peesscheur (ruptuur)
Kneuzing (contusio)
Verstuiking ([dis]torsie)
Breuk
Ontwrichting (luxatie)

Hoofd en aangezicht
Hoofd
Aangezicht
Ogen		
L/R
Oren		
L/R
Neus
Mond
Nek en romp
Hals/nek		
Borst/buik		
Rug		
Geslachtsdelen

Brandwonde
Schaafwonde
Snijwonde
Hersenschudding zonder syncope
Hersenschudding met syncope
Tandletsel

L/R
L/R
L/R
L/R

Bovenste ledematen
Schouder		
L/R
Bovenarm		
L/R
Elleboog		
L/R
Onderarm		
L/R
Pols		
L/R
Hand		
L/R
Vingers		
L/R

Andere/meer:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Onderste ledematen
Heup		
L/R
Lies		
L/R
Bovenbeen		
L/R
Knie		
L/R
Onderbeen		
L/R
Enkel		
L/R
Hiel		
L/R
Voet		
L/R
Tenen		
L/R
Andere/meer:
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

VRAGENLIJST
1) Bent u van mening dat bovenstaande verwondingen het gevolg zijn van het vermelde ongeval?

Ja

Nee

2) Heeft het slachtoffer in het verleden reeds dezelfde klachten/letsels gehad?
Nee
Ja. Het slachtoffer was niet volledig hersteld (herval).
Ja. Het slachtoffer was volledig hersteld (recidief).
3) Vond er een heelkundige ingreep plaats?

Ja

Nee

4) Verwachte duur van behandeling:
Nihil		
1 tot 14 dagen
15 tot 30 dagen

1 tot 2 maanden
Meer dan 2 maanden

5) Voorziet u volledige genezing?

Ja

Nee

Niet te bepalen

6) Wanneer verwacht u dat het slachtoffer zijn/haar sport 100% kan hervatten?
Onmiddellijk
1 tot 14 dagen 		
15 dagen tot 2 maanden

Meer dan 2 maanden
Niet te bepalen

Handtekening arts

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007) RPR Luik
BTW BE 0404.484.654 Rekening Ethias Bank: 827-0821680-86 IBAN: BE78 8270 8216 8086 BIC: ETHIBEBB

VERZEKERING BRAND
1. Voorwerp van de aanvraag
Ik wens :

Louter ten informatieve titel mededeling te ontvangen van uw tarief
Een contractvoorstel te ontvangen dat aanvang neemt vanaf :

Datum te preciseren*

2. Identiteit en gegevens verzekeringsnemer
Klantnr. (aangeslotene):

Nieuwe klant

Aanpassing klantgegevens

Officiële naam:
Ondernemingsnr. of BTWnr.:

Juridische vorm:

Korte omschrijving van de activiteiten:
Adres maatschappelijke zetel:
Contactpersoon:

E-mail:

Correspondentieadres:
Telefoon:

Fax:

GSM:

3. Ligging van het te verzekeren risico
Adres :

Nr. :

Postcode:

Bus :

Gemeente:

4. Gebruik van het te verzekeren risico
Hoofdgebruik van het te verzekeren risico:
Eventueel bijkomstig gebruik van het te verzekeren risico:
Eventueel gedeeltelijk verzwarende activiteit aanwezig:

Ja

Neen

Indien ja, omschrijf:

5. Hoedanigheid van de verzekeringsnemer
Hoedanigheid verzekeringsnemer:
Eigenaar

Mede-eigenaar

Erfpachter

Gebruiker

Vruchtgebruiker

Naakte eigenaar

Moet er afstand van verhaal voorzien worden?
Indien ja:

Geheel

Huurder**
Handelt voor rekening van

Ja

Gedeeltelijk

Neen

Algemeen
Andere:
Ten voordele van:
Welke activiteit:

** Voeg het huurcontract bij deze aanvraag
6. Kapitalen
Abex:

Huidige

Andere:

Gebouw:
▪ Eigenaar:
▪ Huurder:

Nieuwwaarde
Nieuwwaarde

Werkelijke waarde
Werkelijke waarde

EUR
EUR

▪ Zonnepanelen, uithangborden (lichtreclames), serres:

EUR

▪ Verbeteringswerken uitgevoerd door de huurder:

EUR

▪ Kunstglas:

EUR
EUR

Totaal kapitaal gebouw:
Inhoud:
▪ Meubilair:

EUR

▪ Materieel:

EUR

▪ Informaticamateriaal:

EUR

▪ Koopwaar:

EUR

▪ Kunstwerken***:

EUR

Inhoud van derden (huurder en/of bewaarder):
▪ Kledij en voorwerpen personeel:

EUR

▪ Kledij en voorwerpen leerlingen:

EUR

Dient er inhoud voor rekening van de huurders, gebruikers, … verzekerd?
Indien ja:

Ja

Neen

▪ Ten voordele van:
▪ Voor welk bedrag:

EUR
EUR

Totaal kapitaal inhoud:

*** Voeg een lijst van de kunstwerken met hun respectieve waarde bij deze aanvraag
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7. Algemene beschrijving van het gebouw
Bouwjaar:
beton

Samenstelling dragende muren:

hout

metaal

Andere

Beschrijving (inclusief de staat van onderhoud van het hele gebouw):
rieten dak

Dakbedekking:

lichte materialen

ander materiaal

Beschrijving van de dakbedekking (incl. de staat van onderhoud):
nieuw of zeer recent

Voldoet het gebouw aan volgende criteria:

volledig onbrandbare ruwbouw (inclusief trappen)

dakbedekking en terras in beton
automatische branddetectie

Zijn preventiemaatregelen genomen:

brandblussers****
sprinklersysteem

brandkranen
ander automatisch blussysteem:

haspels

**** Een van 6kg per 150m² en minimum twee per verdieping
8. Gewenste waarborgen
Basisdekking (Brand / Storm,hagel,sneeuw –of ijsdruk / Waterschade / Natuurrampen / Glasschade / Rechtsbijstand)
Vandalisme – kwaad opzet

Diefstal (zie kader 9 hieronder)

BA-gebouw

Schade aan het gebouw door diefstal of poging tot diefstal

Onrechtstreekse verliezen

Ontdooiing van koelinstallaties:
▪

Te verzekeren bedrag:

EUR

Bedrijfsschade:
▪

Dagvergoeding:

▪

Periode van vergoeding:

EUR (max. 750,00 EUR)
6 maanden

1 jaar

9. Te verschaffen bijkomende gegevens wanneer u de waarborg diefstal wenst
Is het gebouw ’s nachts bewoond:

Ja

Neen

Ja

Neen

Indien ja, door wie is het gebouw ’s nachts bewoond (verzekerde, conciërge, …).
Beschrijf:

Staat het gebouw alleen (meer dan 100m van andere gebouwen verwijderd):
Werden beveiligingsmaatregelen genomen:
Mechanische (rolluiken, hekken, …). Geef een omschrijving:
Geautomatiseerde (alarmsysteem met INCERT erkenning)*****

Schadestatistiek (periode van 5 jaar indien mogelijk):
▪ Totaalbedrag van de uitgaven in schade

EUR

▪ Aantal schadegevallen
▪ Omstandigheden (korte omschrijving)

Werden er beveiligingsmaatregelen genomen na de schadegevallen:

Ja

Neen

Indien ja, omschrijf welke beveiligingsmaatregelen:

Indien er geen beveiligingsmaatregelen werden genomen:
Is de verzekerde bereid beveiligingsmaatregelen te nemen:

Ja
Neen

Indien neen, waarom niet?

Welke zijn de minimum te nemen beveiligingsmaatregelen:

Onderschreef de verzekerde een polis alle risico’s elektronica:

Ja

Neen

Indien ja, geef het polisnummer:

***** Gelieve de beschrijving van de installatie bij te voegen
10. Te verschaffen bijkomende gegevens bij een groep van gebouwen (inclusief schadestatistiek laatste 5 jaar)
Aantal gebouwen:
De eventuele afstanden tussen de verschillende gebouwen:

Waarde van het belangrijkste gebouw:

EUR

Maximum Mogelijke Schade:

% (op het geheel van de gedekte kapitalen)

Preventiemaatregelen:

Opmerkingen:
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11. Advies
Wat is uw advies met betrekking tot het geheel van de gevraagde dekkingen?

12. Foto’s
Gelieve foto’s van het te verzekeren risico in bijlage bij te voegen.
Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch Ethias. Indien binnen dertig dagen na ontvangst van het
voorstel de verzekeraar geen verzekeringsaanbod ter kennis heeft gebracht, of de verzekering afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot
onderzoek, of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst, op straffe van schadevergoeding. De
ondertekening van het voorstel doet de dekking niet lopen.

*

zonder dat deze datum vroeger mag zijn dan de dag na de ontvangst door de verzekeraar van dit voorliggend formulier
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verzekering alle risico’s divers (audiovisueel materiaal, tenten, podia...) en
informaticamateriaal
Vul dit document volledig in en stuur het voor aanvangsdatum van de te verzekeren risico’s rechstreeks
naar:
Ethias t.a.v. Bart Hannes
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
bart.hannes@ethias.be

1. Clubgegevens
Clubnaam: .............................................................................................................................................................
Bankrekeningnummer:....................................................................
Straat:.................................................................................................................................. Nr.: ........... Bus: .......
Postcode: ..................... Gemeente: .....................................................................................................................
Telefoonnummer:.................................................

Gsm-nummer:..............................................................

E-mailadres:........................................................................................

Fax:.......................................................

Contactpersoon:....................................................................................................................................................

2. Te verzekeren voorwerpen
Voeg, naast onderstaande samenvatting, ook een gedetailleerde lijst van de te verzekeren voorwerpen bij
de aangifte met daarop de eenheidswaarde per voorwerp.
Aard van het voorwerp

Merk of beschrijving

Fabricatienummer

Waarde

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

...........................................

.........................................

.....................................

..................

3. Inlichtingen betreffende de activiteit
Aard:......................................................................................................................................................................
Plaats:....................................................................................................................................................................
d

d

m

m

j

j

j

d

j

Duur: van

d

m

m

j

j

j

j

tot

Moet het vervoer van de voorwerpen verzekerd worden?

Ja

Neen

4. Veiligheidsvoorzieningen
Zijn de lokalen...
• voorzien van een alarmsysteem?

Ja

Neen

• bewaakt overdag?

Ja

Neen

• bewaakt ‘s nachts?

Ja

Neen

Welke bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of zullen getroffen worden?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Het veiligheidsaspect is een belangrijk criterium bij de aanvaarding van het risico en het bepalen van de
premievoorwaarden. Omschrijf de voorziene veiligheidsmaatregelen dan ook zo nauwkeurig mogelijk. Voeg
indien nodig een veiligheidsverslag bij deze aangifte.
Deze verzekeringsaanvraag verbindt noch Ethias noch de kandidaat-verzekeringsnemer tot het sluiten van de overeenkomst
en de ondertekening van de aanvraag brengt geen dekking met zich mee. Indien binnen 30 na de ontvangst van de aanvraag
Ethias de kandiddat-verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod ter kennis heeft gebracht of de verzekering afhankelijk
heeft gesteld van de aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij zich tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding.
Klachten tegen de verzekeringsovereenkomst kan je richten naar:
• Ethias dienst 2160 - Prins Bisschopssingel 73 - B-3500 Hasselt - klachten.col@ethias.be.
• Ombudsman van de verzekeringen - de Meeûwsplantsoen 35 - B1000 Brussel - info@ombudsman.as
• Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurentiewezen - Congresstraat 12-14 - B1000 Brussel- cob@cbfa.be
Een klacht indienen doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de kandidaat-verzekeringsnemer een gerechtelijke procedure aan te spannen. De Belgische wetgeving is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.
Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het risico,
het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen,
voor het promoten van haar diensten en voor het voeren van getrouwheidsacties. Uw persoonsgegevens kunnen voor commerciële doeleinden
doorgegeven worden aan de ondernemingen die deel uitmaken van de
Ethias groep.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik
ervan voor commerciële doeleinden.
Verzet u zich tegen dat gebruik?

Opgemaakt te: ............................... , op ........................
Naam, functie en handtekening van de bevoegde vertegenwoordiger

ja

neen

