Verzekering Sportfederaties
Leden

Niet-leden

Polissen

Polissen

L.O.
B.A.

L.O.
B.A.

1.102.606 / A
1.102.607 / A

1.102.606 / B
1.102.607 / B

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verzekeringnemer

VLAAMSE SCHAAKFEDERATIE vzw
Vertegenwoordigd door : De Heer Remi LIMBOURG
Penningmeester
PARKLAAN
181
B - 9300
AALST

Makelaar

ARENA NV

NR.

4615

Aanvang
Jaarlijkse vervaldag
Duurtijd

01/07/2008
01/01
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving
van het risico

De polissen A waarborgen het beheren en organiseren van de schaaksport door de federatie en de bij haar aangesloten clubs voor de
leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.
Voor de aangesloten leden dewelke op 01/01 van het werkjaar de leeftijd
van 20 jaar nog niet hebben bereikt, worden de waarborgen van onderhavige polis uitgebreid tijdens hun deelname aan allerlei randactiviteiten,
ingericht buiten de lokalen waar de schaakactiviteiten doorgaan.
De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en door de bij
haar aangesloten clubs.
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Leden en niet-leden
Verzekerde
Waarborgen
en
Bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Overlijden

€ 7.500-

Blijvende Invaliditeit : tot 50%
vanaf 51%
vanaf 65 jaar

€ 15.000€ 30.000NIHIL

Dagvergoeding :

€ 25NIHIL

tot 65 jaar
ouder dan 65 jaar

 Duurtijd : 104 weken
Tot maximum 100% van het
R.I.Z.I.V.-barema

Behandelingskosten :

 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : NIHIL
 De waarborg “Behandelingskosten” beschreven in art. 12 van de algemene
voorwaarden wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met
€ 250 per ongeval ten belope van 150 % van het tarief R.I.Z.I.V.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade
 Vrijstelling : NIHIL

€ 625.000-

Toevertrouwd goed

€ 6.200- per schadegeval

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
 In afwijking van art. 7 van de algemene voorwaarden worden de waarborgen
uitgebreid tot de ‘B.A.’ van de verzekerden, krachtens art. 1382 tot 1384 B.W.,
voor schade veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en door het feit van het beoefenen van de
hoofdsportactiviteit.

Premies

Taksen en kosten inbegrepen
- Jaarpremie per lid
 € 1,77- Bijpremie voor leden tot 20 jaar (randactiviteiten)
 € 0,75-
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Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer
ingerichte sportpromotionele activiteiten (interscholencompetitie) wordt
dekking verleend (basiswaarborgen) mits betaling van een bijpremie
ten bedrage van € 0,68- (T & K inbegrepen) per deelnemer.
Deze categorie wordt afgerekend op het einde van elk verzekeringsjaar.

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige
premie berekend op basis van 3.000 jaarleden t.b.v. € 5.313- (T & K inbegrepen). Deze is betaalbaar op 01/01 van elk verzekeringsjaar.
De bijpremie t.b.v. € 0,75- mbt de randactiviteiten, verschuldigd voor alle
leden tot 20 jaar, wordt afgerekend op het einde van elk verzekeringsjaar.

De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten tegen betaling van een
bijpremie t.b.v. € 0,68- (T & K inbegrepen) per deelnemer en worden
afgerekend op het einde van elk verzekeringsjaar.

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 dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te
delen en een premieafrekening op te maken.
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Sport-nevenactiviteiten

Het inrichten van andere sporten dan de hoofdsportactiviteit
Categorie 1 atletiek / badminton / bos- en strandspelen / bosloop /
bowling / dans / fitness / jogging / petanque / turnen /
tafeltennis / vogelpik / wandelen / zwemmen / …
Categorie 2 basket / boogschieten / fietstocht / handbal / rol- en
ijsschaatsen / squash / tennis / volleyball /
pretparkattracties / …
Categorie 3 bergwandelen / judo / ju-jitsu / hockey / karate /
skeelen / skateboard / zaal- en minivoetbal /
watersporten (zeilen, kayak, windsurfing) / ...
Categorie 4 adventure (rotsklimmen, rafting, rappels) / paardrijden / voetbal
Dekkingsuitbreiding verworven via speciaal verzekeringsformulier,
mits betaling van de toepasselijke bijpremie voor de leden die op 01.01 van
het werkjaar 20 of ouder zijn.

Optionele waarborgen
“Comfort Opties”

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief de
bijkomende “Comfort opties” zoals hierna vermeld te onderschrijven aan
zeer voordelige premies.
■ B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
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.
Forfaitaire Jaarpremie (Taksen & Kosten inbegrepen)

€ 65,00-

■ L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Deze optie biedt volgende mogelijkheden :

Aantal verzekerde
vrijwillige helpers(*)
10
15
20
25
30
(*)

Forfaitaire Jaarpremie
(T&K inbegrepen)

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

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

De maatschappij doet afstand van haar recht tot opzeg na iedere
aangifte van een schadegeval zoals voorzien door artikel 27 e)
van de algemene voorwaarden.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.07) 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 30.07.2008

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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