Uw sportverzekering

N.V. ARENA
NERVIERSLAAN 85 / Bus 2
B-1040 BRUSSEL

Tel. 02/512 03 04 - Fax 02/512 70 94
arena@arena-nv.be
www.arena-nv.be
FSMA10365 - Ondernemingsnr.0449789592

Verzekeringen
OVERZICHT POLISSEN
1. VERZEKERING “LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” EN “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID”
De bijdrage van de verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden dewelke
zijn aangesloten bij de VZF; de verzekeringsdekking geldt enkel voor activiteiten die onder de normale
clubwerking vallen.
De waarborg “Lichamelijke Ongevallen” (LO) is geldig voor :
• alle aangesloten leden
• de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten
De waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid” (BA) is geldig voor :
• de club
• de leden van de club
• de vrijwilligers niet-leden
• de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten

2. FACULTATIEVE VERZEKERINGEN
COMFORT OPTIES
Volgende dekkingsuitbreidingen kunnen door uw club op jaarbasis worden onderschreven via het
inschrijvingsformulier in bijlage :
➢
➢
➢
➢

B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
B.A. SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN EN SPORTACCOMODATIES

TIJDELIJKE RISICO’S
(sportieve en niet-sportieve evenementen door de club ingericht voor de clubleden en niet-leden)
Verzekeringsuitbreiding voor het inrichten van sportkampen waarbij allerlei sport- en nevenactiviteiten
worden beoefend, clubuitstappen naar pretparken, het organiseren van een eetfestijn, wafelverkoop,…
TRAVEL PROGRAM (reizen naar het buitenland)
Voor stages en wedstrijden in het buitenland, waarbij een 24/24 uur waarborg inclusief repatriëring wordt
aangeboden (ongevallen + ziekte).
B.A.-BESTUURDERS VZW
Enkel voor clubs dewelke de hoedanigheid van vzw bezitten.
Polis tegen persoonlijke bestuursfouten (ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste
verklaring, inbreuk op wettelijke of statutaire bepalingen of beheer- en controlefout.
B.A. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING
Een verzekering ‘Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing’ is verplicht voor de
uitbaters van accommodaties die toegankelijk zijn voor het publiek. Baat u, als zwemclub, een drankgelegenheid of polyvalente zaal uit, dan doet u er goed aan deze verzekeringsoptie te onderschrijven.
Op die manier beschermt u uw sportclub tegen de gevolgen van een eventuele ‘objectieve’ aansprakelijkheidsclaim.
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1. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Polis nr. L.O. 1.102.170 / B.A. 1.102.171 + RECHTSBIJSTAND 1.102.171/1

ALGEMENE VOORWAARDEN (zie bijlage)
Eveneens te downloden op www.zwemfed.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN (zie bijlage)
Eveneens te downloden op www.zwemfed.be

Bijkomend aan de polis L.O. 1.102.170 ENKEL VOOR DE AANGESLOTEN LEDEN :
(dus NIET van toepassing voor niet-leden en/of vrijwilligers)
UITBREIDING “HARTFALEN” ( via polis nr. 1.102.170 / H )
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.
De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren :
- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze
activiteit verder te zetten;
- ofwel tijdens de herstelperiode net na én op de plaats van de verzekerde sportactiviteit;
- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats.
Deze uitbreiding heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots
manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een
openbaar of privéziekenhuis.
Deze uitbreiding is uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de federatie en wordt niet
toegekend aan de professionele sporters.
Uitsluiting:
Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische
stoffen of doping.
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■

WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN EN WAARBORGEN ?

Het beoefenen van zwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en schoonspringen in alle door de federatie
reglementair erkende varianten en beoefeningsvormen ervan, alsmede volgende activiteiten met het oog op
de instandhouding van de conditie (bosloop, jogging, wandelen en fitness) en dit in federaal- of clubverband,
zowel in binnen- als buitenland.

➢

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN : Polis nr. 1.102.170

1. Bij overlijden : een vaste vergoeding van € 8.500- per slachtoffer (begrafeniskosten inbegrepen)
2. Bij blijvende Invaliditeit : een vaste vergoeding van maximum € 35.000- per slachtoffer jonger dan 65 jaar
naar rato van de graad van invaliditeit.
3. Bij tijdelijke ongeschiktheid : een dagvergoeding van € 30- per dag ongeschiktheid voor slachtoffers tot
65 jaar en tot maximaal 104 weken vanaf de ongevalsdatum.
Deze waarborg geldt enkel “voor zover er werkelijk verlies van inkomen is én geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit
verlies zonder de verzekerde som te overtreffen”.
Concreet wil dit zeggen dat deze vergoeding tot maximaal € 30- per dag enkel kan betaald worden als
een slachtoffer :
1) effectief inkomensverlies lijdt door het ongeval;
2) geen gewaarborgd maandloon krijgt van zijn/haar werkgever;
3) geen uitkering krijgt van de mutualiteit.
Alle 3 de voorwaarden moeten vervuld zijn.
Verhoogde waarborg : € 5,60- per dag in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende 52 weken
te rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval.
4. Behandelingskosten : terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen tot 100% van
het RIZIV-tarief binnen een termijn van 104 weken na het zich manifesteren van een ongeval
Verhoogde waarborg : deze waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met
€ 500- per ongeval ten belope van 150% van het RIZIV-tarief.
Tandprothesen worden als volgt terugbetaald : € 150- per tand / maximum € 600- per ongeval
De vervoerkosten van het slachtoffer worden terugbetaald op basis van de arbeidsongevallenverzekering
onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
Er is geen vrijstelling van toepassing.

Bij betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden.
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■

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit en meldt het schadegeval aan de club (clubleiding/
secretaris). De ongevalsaangifteformulieren zijn te verkrijgen op het clubsecretariaat, op de federatie
of kunnen worden gedownload op www.zwemfed.be
2. Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel
uitmakend van het formulier dient in te vullen.
3. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op naar het
secretariaat van uw federatie :
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE vzw
BURG. MAENHAUTSTRAAT 100-102 - B-9820 MERELBEKE
4. De VZF stuurt de documenten naar ARENA met de vraag een dossier te willen openen.
Het slachtoffer ontvangt vanwege ARENA een brief met het dossiernummer, bijkomende info over
het indienen van de onkosten én het attest van genezing.
Belang van het attest van genezing:
Het genezingsattest laat ARENA én het slachtoffer toe een schadedossier definitief af te sluiten.
Vanaf de datum van genezing worden door ARENA geen kosten ten gevolge van dit ongeval meer
aanvaard. Een letsel wordt dus best niet te snel als volledig genezen verklaard.
Loopt een slachtoffer nadat hij door de arts volledig genezen was verklaard opnieuw een gelijkaardig
letsel op, dan zal met de voorgeschiedenis geen rekening worden gehouden. In dat geval werden
immers alle tellers zoals duurtijd tussenkomst, kosten niet opgenomen in het RIZIV-tarief, enz. weer
op nul gezet. Het slachtoffer heeft er dus zelf alle belang bij een genezingsattest in te dienen
vooraleer de sportactiviteiten te hervatten.
Indien echter een slachtoffer de sportactiviteiten opnieuw hervat zonder genezingsattest in te dienen
en zich opnieuw op dezelfde manier kwetst, zal ARENA dit nieuwe ongeval inderdaad weigeren
wegens verergering van een bestaande toestand. Wij gaan er immers van uit dat een gekwetste
sporter zijn letsels eerst volledig laat genezen zonder risico te nemen op verergering of herval.
Bewust genomen risico’s zijn niet verzekerbaar.
Een groen licht van de behandelende arts om toch terug te sporten vóór volledig herstel zal bijgevolg
kritisch worden beoordeeld en wellicht tot verder onderzoek van het medisch dossier leiden.
Samengevat : indien een nieuw sportongeval met gelijkaardige kwetsuren wordt gemeld zonder dat
het vorige ongeval werd afgesloten d.m.v. een genezingsattest zullen wij het nieuwe ongeval
weigeren behoudens medisch gestaafde bijzondere omstandigheden.
5. ARENA handelt het schadedossier rechtstreeks verder af met het slachtoffer. Alle bijkomende
onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot
vergoeding kunnen overgaan.
6. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te
melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
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■

GEWAARBORGDE BEDRAGEN

➢

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID : Polis nr. 1.102.171
SPORTBEOEFENAARS, FEDERATIE EN CLUBS
LICHAMELIJKE SCHADE
Limiet per slachtoffer
Absolute limiet
STOFFELIJKE SCHADE
Limiet per schadegeval

€ 2.500.000€ 5.000.000€

620.000-

Vrijstelling : cfr. polisvoorwaarden
Voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten is geen vrijstelling
van toepassing (conform decreet).

TOEVERTROUWD GOED

Maximum per ongeval : € 6.200-

AANSPRAKELIJKHEID VOOR / VAN VRIJWILLIGERS
LICHAMELIJKE SCHADE
€ 12.394.700-

STOFFELIJKE SCHADE
€ 619.734Vrijstelling : € 123,95-

Index 119,64 (1983)

➢

RECHTSBIJSTAND : Polis nr. 1.102.171/1 (Burgerlijke & strafrechtelijke verdediging)
Waarborg : maximum € 12.400- per ongeval.
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■

NIET-LEDEN / SPORTPROMOTIONELE ACTIVITEITEN

De niet-leden worden gratis verzekerd tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten door
de VZF of de bij haar aangesloten clubs ingericht.
Enkel activiteiten ter promotie van de zwemsport komen hier in aanmerking, zoals opendeurdagen,
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen of lokale evenementen,…

■

AANGIFTE VAN SPORTIEVE NEVENACTIVITEITEN

De polis voorziet verzekeringsdekking voor volgende “sportieve” nevenactiviteiten : bosloop, jogging, fitness
en wandelen.
Wanneer uw club andere activiteiten organiseert (leden en/of niet-leden) kunnen deze activiteiten verzekerd
worden mits het onderschrijven van een bijkomende verzekeringsdekking “Tijdelijke risico’s”.
De bijkomende premie per deelnemer is afhankelijk van de ingerichte nevenactiviteit en dient rechtstreeks
met ARENA te worden geregeld.
Het intekenformulier is te verkrijgen via ARENA of kan worden gedownload op www.zwemfed.be

■

AANGIFTE VAN NIET-SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Wanneer uw club een “niet-sportieve” activiteit wenst in te richten, zoals vb. een wafelverkoop, een fuif,
een eetfestijn, een clubfeest, … dient hiervoor eveneens een bijkomende verzekeringsdekking te worden
afgesloten via een aanvraag “Tijdelijke Risico’s”.
Het intekenformulier is te verkrijgen via ARENA of kan worden gedownload op www.zwemfed.be

____________________________

