I.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Ethias - Polis nr. 45.262.250
ALGEMENE VOORWAARDEN:
zie verzekering tegen sportongevallen, algemene voorwaarden
BIJZONDERE VOORWAARDEN:
zie verzekering tegen sportongevallen, speciale voorwaarden
VERHOOGDE WAARBORGEN: 5€ extra te betalen (indien u dit wenst gelieve dit door te geven
aan anne soontjens anne_soontjens@hotmail.com )
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de
kapitalen in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op:
Overlijden :
Blijvende invaliditeit:
Tijdelijke ongeschiktheid:

slachtoffer van 5 jaar of ouder € 16.500
slachtoffer jonger dan 5 jaar Nihil
€ 15.000 (+ € 35.000 standaardwaarborgen) t.e.m. 65 jaar
€ 6/dag in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende twee jaren
te rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Bij betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden.
ALGEMENE RICHTLIJNEN
1. Procedure voor aangifte en schadebetaling
- Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris). Speciale
aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen
van het net gedownload worden.
- De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de GymnastiekFederatie
binnen de 8 werkdagen na het ongeval!
- De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en
meldt dit aan betrokkene.
- Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een
voorgedrukt attest van genezing.
- De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het
slachtoffer.
- De franchise bedraagt € 25 per dossier.
2. Aangifte van sportpromotionele activiteiten
Om de niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moeten volgende procedure
gevolgd worden:
- de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de GymnastiekFederatie meedelen
(vergezeld van brochure, folder, brief … met de aankondiging van de activiteit)
- enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking (opendeurdagen,
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen en lokale evenementen, ….)
3. Aangifte van sportieve nevenactiviteiten
De polis voorziet een waarborg voor volgende ‘sportieve’ nevenactiviteiten: zwemmen, fietsen,
wandelen en joggen.

-

Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten verzekerd worden
onder volgende voorwaarden:
melding van de activiteit ten minste twee weken voor aanvang aan de GymnastiekFederatie met
opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden)
de verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie
moet betaald worden.
de bijkomende premie wordt door de club betaald aan de GymnastiekFederatie die hiervoor een
factuur opmaakt.

