Verzekering Sportfederaties
Leden

Niet-leden

Polissen

Polissen

L.O. 2.113.636 / A
B.A. 2.113.637 / A
R.B. 2.113.637/1
C/18.700

L.O.
B.A.
R.B.

2.113.636 / B
2.113.637 / B
2.113.637/1

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Verzekeringnemer

SNEEUWSPORT VLAANDEREN vzw
Vertegenwoordigd door : De Raad van Bestuur
BOOMGAARDSTRAAT 22 / Bus 27
B-2600 BERCHEM-ANTWERPEN

Makelaar

NR. 9530
/
FSMA 62930
BVBA ASARTE - c/o Joris VAN RIEL
MECHELSESTEENWEG 340 - B-2650 EDEGEM

Aanvang
Jaarlijkse vervaldag
Duurtijd

01.09.2014
01/09
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving van
het risico

De polissen A waarborgen :
- het beheer, de organisatie en de beoefening van de sneeuwsport, in alle
door de federatie reglementair erkende varianten en beoefeningsvormen
ervan en dit wereldwijd, zowel binnen als buiten piste(1) alsmede op
erkende rolbanen;
- de private beoefening door de aangesloten leden;
- de organisatie van promotionele activiteiten voor niet-leden.
De polissen B waarborgen :
- de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten
(initiatie) ingericht door de federatie of de bij haar aangesloten clubs.
(1)

Buiten piste : tot en met risico 3 op de schaal van 5 en niet van toepassing
op verboden terrein of versperde en gesloten pistes.
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VERZEKERDE WAARBORGEN EN BEDRAGEN

B a s i c S a fe S n o w
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding is enkel
van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 2.113.636/H.
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Overlijden

€ 8.500-

Blijvende Invaliditeit

Tot 70 jaar : € 35.000- (100%)
Ouder dan 70 jaar : NIHIL

Dagvergoeding

Tot 65 jaar : € 30- per dag
Ouder dan 65 jaar : NIHIL

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.
 Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 1.000- per ongeval
ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV.
 Kosten voor tandprothesen

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

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

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

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

€ 620.000-

RECHTSBIJSTAND
Maximum waarborg per ongeval

€ 6.200-
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BIJKOMENDE FACULTATIEVE WAARBORGEN

Snow Assistance

(enkel ter aanvulling van de “B
Basic Safe Snow”)

Opzoekings- en reddingskosten na ongeval

€ 7.500- per ongeval

Vervoer per helicopter bij een ski- of snowboardongeval

€ 7.500- per ongeval

Vervoer naar een medisch centrum

Reële kosten

Repatriëring naar de woonplaats

Reële kosten

Repatriëring van het lichaam in geval van overlijden

Reële kosten

Terugbetaling van liftpassen en/of skilessen

€ 250- per ongeval

Noodgedwongen verblijf ingevolge natuurrampen

€ 500- per persoon
max. € 1.250- per gezin

Overname van de hotelkosten (gedurende maximum 12 dagen)

€ 40- per dag

Bezoek van familielid in ziekenhuis (vervoer, inclusief verblijfskosten)

€ 750- max. per familie

Verlies, diefstal of te laat aankomen van reisgoed tijdens
binnen- en buitenlandse reizen

€ 225- max. per voorwerp
€ 750- max. per persoon/reis



IN GEVAL VAN BIJSTAND VOOR ONGEVALLEN OVERKOMEN IN HET BUITENLAND
Voor de toepassing van voormelde waarborgen is de verzekerde verplicht, voorafgaandelijk
aan elke tussenkomst van de waarborg "Snow Assistance" van onderhavig contract, uitsluitend
te telefoneren naar de Alarmcentrale op het nummer +32 3 253 69 16

Annulatieverzekering

(enkel ter aanvulling van de “B
Basic Safe Snow”)

Terugbetaling in geval van annulatie van verblijfs- en transportkosten
(conform Artikel xx van de Algemene Voorwaarden AVVSF.10.2012)

(2)



Tot maximum € 2.500- per jaar in geval van een individuele aansluiting (1 persoonspolis)



Tot maximum € 7.500- per jaar in geval van een aansluiting per gezin(2) (gezinspolis)

Gezin : vanaf meer dan 2 personen op hetzelfde adres gedomicilieerd en op éénzelfde tijdstip aangemeld
voor verzekeringsdekking.
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Lerarenaansprakelijkheid



(enkel ter aanvulling van de “B
Basic Safe Snow”)

Rechtsbijstand
Extra-contractuele Burgerlijke Aansprakelijkheid

€ 12.500- per schadegeval

Deze waarborg is niet apart verkrijgbaar en kan enkel worden onderschreven door gediplomeerde
niet-professionele(3) sneeuwsportleraren.
(3)

niet-professionele sneeuwsportleraar : leraar die in haar/zijn vakantie als vrijwilliger ski of snowboardles
verstrekt binnen een vzw.

Dagverzekering voor niet-leden

(enkel waarborg “Lichamelijke Ongevallen”)



Overlijden

€



Blijvende Invaliditeit : voor verzekerden jonger dan 65 jaar :
vanaf 65 jaar :

€ 35.000€ NIHIL



Behandelingskosten
 Tandprothesen : € 150- per tand / max. € 600- per ongeval
 Vervoerskosten : basis arbeidsongevallen (wet 25.06.1992 LVO)
 Vrijstelling : NIHIL
 Duurtijd : 104 weken

150% barema RIZIV

8.500-

Deze verzekeringsdekking is enkel geldig in België, is per persoon en per dag te onderschrijven
en is uitsluitend te verkrijgen bij de hierna vermelde indoor-/outdoorskipistes :
• Snow Valley Ski- & Snowboardcentrum / Peer
• Ice Mountain / Komen
• Zondal Skiclub / Deurne
• Yeti Ski & Snowboard / Anderlecht
• Aspen Skipiste / Wilrijk
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Opgave ledenbestand
en betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer verbindt er zich toe maandelijks de listings met
de aangesloten leden aan ARENA over te maken.
Bij ontvangst van dergelijke listings stelt ARENA een premie-afrekening
op dewelke rechtstreeks dient geregeld aan deze laatse.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.10.2012 en AV/BA/RB/01.2006).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.

In dubbel opgemaakt te Brussel, op 01.10.2014

DE VERZEKERINGNEMER

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

Voor N.V. NATIONALE SUISSE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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