
 

 

 
 

Verzekering Sporta-Runs 
 

Verzekerde 
risico’s 

1. Lichamelijke ongevallen 
2. Hartfalen en beroertes 

3. Burgerlijke aansprakelijkheid 
4. Rechtsbijstand 

Voor wie Aangesloten Sporta-clubs die in samenwerking met Sporta-Team een Sporta-Run organiseren. 

De verzekerden zijn de vrijwillige medewerkers en de deelnemende niet-leden van de Sporta-run. 

 

De waarborgen van deze polis worden voor vrijwilligers opgetrokken conform de wet op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 

en het Koninklijk Besluit van 19 december 2006. 

Waarborgen 1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!) 

 Behandelings- en begrafeniskosten 

 Terugbetaling tot 150% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende 
prestaties voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en 
voor een maximale periode van 3 jaar. 

150% 
Geen kostenplafond! 

 Tandprothese
  

maximum per ongeval € 1.500 

  maximum per tand € 375 

 De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het 
ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts 
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het 
hoofd. 

€ 250 

 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) € 8.500/slachtoffer Max. 

  - blijvende ongeschiktheid (uitkeerbaar in verhouding 
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 onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis. 

 

Uitbreiding niet-leden: 

Polisnr. 45.240.869 



 

 

 
 

 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. 

 Burgerlijke verdediging zoals bij burgerlijke aansprakelijkheid 

 Strafrechtelijke verdediging € 12.400 

Premie 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. 

Aantal unieke deelnemers en/of 
medewerkers 

Premie Sporta-Run Timing 

1 - 99 € 50 € 150 

100 – 199 € 60 € 200 

200 - 500 € 90 € 250 

500 - 999 € 120 € 300 

Aanvragen Inschrijvingen voor Sporta-Runs gebeuren uitsluitend via het inschrijfformulier terug te vinden op sportateam.be  

Vervaldag De verzekering geldt voor de duur, opbouw en afbraak van het evenement.  

Aangiftes 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. 

Opmerkingen o Een Sporta-run is geen wervingsactiviteit (zie begripsomschrijving in verzekeringshandleiding). Deze Sporta-runs 
verzekeringsoptie dekt de deelnemende niet-leden in tegen mogelijke lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid.  

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 Om in regel te zijn met de verzekering moet het evenement minstens 2 dagen op voorhand geregistreerd worden 
in de online club-agenda van Mijn Beheer. 

o Het is niet nodig om de namen van de deelnemers aan het evenement door te geven. Alle niet-leden zijn standaard 

verzekerd.  

o De waarborgen van deze polis zijn conform de wet op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van 

19 december 2006. 

Uitsluiting 
verzekering 
hartfalen 

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. 

 

 

https://sportateam.be/inschrijving-sporta-run
https://sportateam.be/userfiles/media/default/Verzekeringen/aangifteformulier.pdf

