Verzekering Sportfederaties
Leden

Niet-leden

Polissen

Polissen

L.O.
B.A.

L.O.
B.A.

1.116.925 / A
1.116.926 / A

1.116.925 / B
1.116.926 / B

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verzekeringnemer

VLAAMSE BADMINTON LIGA vzw
Vertegenwoordigd door : De Raad van Bestuur
BOOMGAARDSTRAAT 22 / Bus 18
B-2600
BERCHEM

Makelaar

N.V. ARENA

NR.

4615

Aanvang

01.01.2010

Jaarlijkse vervaldag

01/01

Duurtijd

JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving van
het risico

De polissen A waarborgen het beheren en organiseren van badminton als
hoofdsportactiviteit, evenals de recreatieve beoefening van zwemmen,
wandelen, fietsen (zonder mountainbike) en joggen door de federatie, de
bij haar aangesloten clubs en provinciale raden voor de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.
De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie, door de bij
haar aangesloten clubs en provinciale raden.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Overlijden

€ 8.500-

Blijvende Invaliditeit

€ 35.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

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

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

Behandelingskosten
 Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV.
 Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV.
 Indien er geen tarief voorzien is door het RIZIV wordt een bedrag toegekend voor de werkelijke kosten,
met een maximumbedrag van € 1.000- per schadegeval.
 Kosten voor tandprothesen

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

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : € 25-

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade
€ 625.000 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars
tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.
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Jaarpremie
per lid

Taksen en kosten inbegrepen
 € 5,10-

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige
premie ten bedrage van € 67.320- (T & K inbegrepen).
Deze is betaalbaar in vier gelijke delen van € 16.830- (T & K inbegrepen)
respectievelijk op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 van elk verzekeringsjaar.
De waarborgen van polissen B “niet-leden” worden verleend zonder
bijpremie.

Opgave ledenbestand

De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan verzekeringsnemer
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal
leden (toestand op 30/06) dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar
telde mede te delen en een premieafrekening op te maken.

Optionele waarborgen
“Comfort-opties”
door de aangesloten
clubs facultatief te
onderschrijven

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief
bijkomende “Comfort opties” zoals hierna vermeld te onderschrijven aan
zeer voordelige premies.
■ B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN /
UITBATING KANTINE
Deze optie biedt de mogelijkheid alle door de clubs georganiseerde
nevenactiviteiten (zonder beperking in aantal noch mededeling aan de maatschappij), zoals een eetfestijn, een fuif, een kwis, een barbecue, de
jaarlijkse koekjesverkoop, enz. te verzekeren met inbegrip van de
uitbating van een kantine.
Forfaitaire Jaarpremie (Taksen & Kosten inbegrepen)

€ 90,00-

■ L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Deze optie biedt volgende mogelijkheden :
Aantal verzekerde vrijwillige helpers(*)

Forfaitaire Jaarpremie

10
15
20
25
30

€ 50,00€ 75,00€ 100,00€ 125,00€ 150,00-

(*)

(T&K inbegrepen)

De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen
tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.
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Bijzondere
Clausules

De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen de Algemene- en Bijzondere
Voorwaarden aan. Zij vernietigen en vervangen deze in geval van tegenstrijdigheid.
• Collectieve polis
• Overzicht leidende maatschappij / medeverzekering.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere
Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2009).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 29.08.2009 .

DE VERZEKERINGNEMER

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

Voor N.V. NATIONALE SUISSE BELGIUM
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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Collectieve polis lichamelijke ongevallen
Bij collectieve polis handelt de maatschappij als medeverzekeraar en als leidende maatschappij van
het contract.

A. Medeverzekering :
1. De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hoofdelijkheid
aangegeven met dezelfde bedingen en voorwaarden als die welke tussen de maatschappij en de
verzekerde van kracht zijn.
Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden
jegens elk van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis te
contracteren met dien verstande dat de buitenlandse medeverzekeraars op het adres in de polis vermeld
of, bij gebreke hiervan, in hun hoofdinrichting in België woonplaats kiezen.
2. De verzekeringsnemer neemt er akte van dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van
geschil de bevoegdheid die van de Belgische rechtbanken en hoven erkennen en dat zij, ongeacht hun
nationaliteit, ervan afzien hun bevoegdheid te betwisten.
Voor de buitenlandse medeverzekeraars is de vermelding “maatschappelijke zetel” in deze algemene
voorwaarden vervangen door : “in de polis vermeld adres” en zo niet door “hoofdinrichting in België”.
B. De maatschappij, in haar hoedanigheid van leidster :
1. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De polis wordt in drie
eksemplaren opgemaakt, waarvan er één bestemd is voor de verzekeringsnemer, één voor de bemiddelaar
en één voor de maatschappij die houdster is van het eksemplaar dat als titel van de medeverzekeraars
geldt.
2. maakt één afschrift van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die door het feit van de
ondertekening van de polis erkennen deze te hebben ontvangen.
3. kiest bij schadegeval de schatter van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van elk
van hen om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten volgen.
4. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen. De
verzekeringsnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijakten door de andere medeverzekeraars te
eisen, onverminderd evenwel de verplichtingen van de verzekerde tegenover elk van hen.
De eventuele intrekking van deze aan de maatschappij verleende volmacht moet aan de verzekerde bij
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen.
5. ontvangt de aangetekende zendingen, waarbij de verzekeringsnemer er zich toe verplicht er een
afschrift van te laten geworden aan de andere medeverzekeraars per gewone post.
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Overzicht Leidende maatschappij / medeverzekering



L.O. NR. 1.116.925

MAATSCHAPPIJ

:

N.V. NATIONALE SUISSE BELGIUM
per N.V. ARENA

-Leidende maatschappij-

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 1.116.925
AANDEEL : 50%
HANDTEKENING :

MAATSCHAPPIJ

:

N.V. A.I.G.-EUROPE
per N.V. ARENA

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 2.004.847
AANDEEL : 50%
HANDTEKENING :



B.A. NR. 1.116.926

MAATSCHAPPIJ

:

N.V. NATIONALE SUISSE BELGIUM
per N.V. ARENA

-Leidende maatschappij-

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 1.116.926
AANDEEL : 100%
HANDTEKENING :
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