VERZEKERING SPORTONGEVALLEN
Leden: 45.236.716
Niet-leden: 45.240.869
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1. Lichamelijke ongevallen
3. Burgerlijke aansprakelijkheid

2. Hartfalen en beroertes
4. Rechtsbijstand

o voor aangesloten leden van de sportclub
o voor niet-leden die deelnemen aan wervingsactiviteiten*
Voor leden:
o ALLE activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden. Zoals: 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 NIEUW 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 events -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 100% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende prestaties
100%
Geen kostenplafond!
voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en voor een
maximale periode van 3 jaar.
Tandprothese
- maximum per ongeval
€ 600
- maximum per tand
€ 150
Brilschade
- voor het montuur
€ 25
- voor de glazen
Integraal
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.
Niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen kosten
€ 870
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
€ 35.000
- per slachtoffer t/m 65 jaar
Nihil
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
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!
€ 30
- per slachtoffer tot en met 65 jaar
Nihil
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
2. Plotse hartproblemen en beroertes (enkel voor leden)
Dossier kan maximaal 1 jaar geopend blijven.
Terugbetaling tot 100% v/h
- medische kosten
RIZIV tarief
- overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair)
€ 8.500/slachtoffer
- blijvende ongeschiktheid (uitkeerbaar in verhouding tot
Max. €35.000/slachtoffer -65 j
de graad van blijvende invaliditeit)
€ 30/dag per slachtoffer -65 j
- tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair – max. 1 jaar)
Ook plotse hartproblemen en beroertes die voorkomen tijdens de herstelperiode
onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis.
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.
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Anderzijds is de burgerlijke aansprakelijkheid van de club gewaarborgd voor schade aan derden voortvloeiend uit de
organisatie van de verzekerde activiteit.

Premie

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!
Sporten
Lidgeld (per lid per jaar)
atletiek, badminton, ballet, baseball-softball, basketbal, biljart, BMX,
boogschieten, bowling, bridge, capoeira, curvebowling, dansen,
duivensport, fitness, frisbee, gehandicaptensport, golf, gymnastiek,
handbal, handboogschieten (wip), hengelen, hockey, hondensport*,
hydrobic, indoor cycling, jogging, judo, kaatsen, kano-kajak, kin-ball,
€ 10
A
korfbal, krachtbal, muurklimmen, netbal, oriëntatielopen, petanque,
reddend zwemmen, roeien, rolschaatsen, ropeskipping, rugby, schaken,
squash, tafeltennis, tai-chi, tchoukball, tennis, triatlon-duatlon, volksdans,
volksspelen, volleybal, wandelen, waterpolo, wielrennen, windsurfing,
yoga, zeilen, zwemmen.
aikido, bikepolo, circustechnieken, gewichtheffen-powerliften, hapkido,
highland games, iaido, ijshockey, ijsschaatsen, ju-jitsu, karate, kendo,
€ 12
B
paintball, paardrijden, schermen, taekwondo, voetbal, wing chun,
worstelen, wushu.
duiken, lacrosse, mountainbike, roller derby, waterskiën
€ 16
C
multimove (erkend), multiskillz (licentie), bewegingsschool**
€5
M
bergbeklimmen, boksen, full contact karate, kickboxing, kitesurfen, mixed
martial arts, motorrijden, muay tai boxing, parachutisme,
Worden niet verzekerd
risicovechtsporten, schieten, speedsailing, speleologie, zeilwagenrijden.
o Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen, geldig n.a. 01/01/2017.
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 gedurende 12 maanden; exclusief eventuele extra
competitiebijdragen.
o Als jouw sport niet in de bovenstaande lijst staat, trachten wij je zo snel mogelijk een tarief te kunnen voorstellen.
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 Het minimum aantal leden om te kunnen aansluiten is 10.
o *het aansluitingstarief voor hondensporters inclusief de verzekering voor hun hond bedraagt € 15.
o ** het aansluitingstarief voor categorie M inclusief de begeleider bedraagt € 10.
De verzekering is geldig van zodra de leden vermeld staan in de online webapplicatie ‘Mijn Beheer’.

Z

Aanvragen
Vervaldag

o

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 1 ste 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.
Met uitzondering van de competitieclubs (zie hierboven) kan een aangesloten vereniging na verloop van tijd haar
jaarlijkse vervaldag nog verleggen, op eenvoudig schriftelijk verzoek bij de federatieconsulent. Bij de eerstvolgende
heraansluiting wordt hier dan rekening mee gehouden en zal er een ‘pro rata temporis’ lidmaatschapsfactuur
opgemaakt worden voor de overblijvende maanden tot aan de nieuwe vervaldag.
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.

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 € 10 voor de 6 resterende maanden. In oktober,
bij de hernieuwing van het lidmaatschap, betalen ze opnieuw € 10.

Aangiftes
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De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Extranet (Ethias) – via Mijn Beheer
o Ofwel per post of email d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier
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Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie op ‘Mijn Beheer’, onder het menu
Verzekeringen – Nieuwe aangifte.

Opmerkingen o Om in regel te zijn met de verzekering moeten alle clubactiviteiten minstens 2 dagen op voorhand gemeld worden

o

o

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.
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.
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 (€ 10) 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
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o
o
o
o

Naast het afsluiten van aparte dagverzekeringen en het aansluiten van niet-sportende leden is het ook mogelijk om
niet-leden te verzekeren aan de hand van een evenementverzekering. Meer informatie hierover vindt u terug in de
verzekeringshandleiding voor de optie ‘evenementverzekering’.
De polis sportongevallen van Sporta-federatie vzw 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 ongevaldossier 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 meerwaardes van de verzekering via Sporta-federatie zijn o.a. de onbestaande franchise (vrijstelling), de
terugbetaling tot 100% van het RIZIV tarief, de hoge waarborgbedragen, de niet-geplafonneerde vergoeding, 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-federatie als bemiddelaar. Als de situatie erom
vraagt zullen wij dus met veel toewijding de belangen van het slachtoffer behartigen.
Wielerwedstrijden: deze polis verzekert alleen aangesloten leden die in clubverband deelnemen aan een
wielerwedstrijd op voorwaarde dat die georganiseerd is door externe organisaties. Deelname aan een
wielerwedstrijd van de club zelf is NIET verzekerd via deze polis. Niet-aangesloten leden zijn in geen van beide
gevallen verzekerd.
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
Dekking geldt nooit voor niet-leden
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