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1. Verleende waarborgen en waarborgbedragen
1.1 Burgerlijke aansprakelijkheid en
strafrechtelijke verdediging
De polis waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste gelegd kan
worden van de verzekerden ten gevolge van lichamelijke of materiële schade
waarvan andere verzekerden of derden het slachtoffer zouden zijn.
A. Burgerlijke aansprakelijkheid
 Lichamelijke schade (per schadegeval)
 Materiële schade (per schadegevale)

Verzekerde bedragen
€ 5.000.000
€ 620.000

B. Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
 Burgerlijke verdediging
 Strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)

Verzekerde bedragen
zoals in A
€ 12.400

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid heeft uitwerking tijdens de verzekerde
activiteiten, alsmede tijdens de groepsgewijze verplaatsingen van de
verzamelplaats naar de plaats waar de verzekerde activiteiten plaatsvinden en
terug. De individuele verplaatsingen van huis naar de activiteiten en omgekeerd
zijn niet gedekt door deze verzekeringsovereenkomst. Ook niet voor de
gemeenten die intekenden op de optie individuele verplaatsing. Deze uitbreiding
geldt immers enkel voor het luik lichamelijke ongevallen.
Wat is o.a. niet verzekerd ?
-

De schade veroorzaakt door diefstal;
De schade veroorzaakt aan materieel, kledingstukken en persoonlijke
voorwerpen van al of niet verzekerde sportbeoefenaars;
De schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen
toevertrouwd, geleend of verhuurd aan een verzekerde of die hem zouden
overhandigd worden om gebruikt, bewaakt, bewerkt, hersteld of vervoerd te
worden (vb. de schade die aangebracht wordt aan ter beschikking gestelde of
verhuurde sportaccommodaties, inbegrepen de inhoud). Deze risico's kunnen
via een andere polis contractuele aansprakelijkheid gedekt worden.
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1.2 Lichamelijke ongevallen
Wat is verzekerd ?
C. Lichamelijke ongevallen
 Behandelings- en begrafeniskosten
-

Behandelingskosten (medische,
farmaceutische,
ziekenhuisopname,...) welke zijn
opgenomen in de nomenclatuur van
het RIZIV-tarief

-

Behandelingskosten welke niet zijn
opgenomen in de nomenclatuur van
het RIZIV-tarief

-

tandprothese max. per ongeval
tandprothese max. per tand

-

schade aan brillen en lenzen

Verzekerde bedragen
Terugbetaling, na tussenkomst
van de mutualiteit tot 100% van
dit tarief van toepassing op het
ogenblik dat de zorgen verstrekt
worden.
€ 250

€ 1.000
€ 250
€ 250

Deze schade is alleen gedekt als ze gepaard gaat
met een lichamelijk letsel en de bril of lenzen
gedragen wordt op het ogenblik van het
ongeval.

-



vervoerskosten van het slachtoffer
begrafeniskosten tot:
- voor de leden van 5 jaar of ouder
- voor de leden jonger dan 5 jaar

barema arbeidsongevallen

Vaste vergoedingen
- in geval van overlijden:
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar
- in geval van bestendige invaliditeit

€ 620
€ 8.500

€ 8.500
nihil
€ 35.000

De kosten worden ten laste genomen na tegemoetkoming van de verplichte of
vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor zover ze gedaan worden binnen
een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval.
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Wie is verzekerd ?
Iedereen die effectief hetzij als beoefenaar hetzij als officieel, begeleider,
scheidsrechter, toeschouwer (in de zin van beoefenaar die in de hoedanigheid
van toeschouwer verkeert), e.a. deelneemt aan de verzekerde sportactiviteit.
Buitenlanders die deelnemen aan de verzekerde sportactiviteit zijn slechts
verzekerd voor de in België gedane kosten.
Wanneer is de verzekering van toepassing ?
De waarborg lichamelijke ongevallen heeft uitwerking tijdens de verzekerde
activiteiten alsmede tijdens de groepsgewijze verplaatsingen van de
verzamelplaats naar de plaats waar de verzekerde activiteit plaatsvindt en terug.
De individuele verplaatsingen van huis naar de activiteiten en omgekeerd zijn
enkel gewaarborgd wanneer men intekende op de optie individuele verplaatsing.
Bij gemeenten die hier niet op intekenden zijn de individuele verplaatsingen niet
gewaarborgd.

1.2.1 Uitbreiding ‘Een hart voor sport’
Vanaf 2013 wordt de sportverzekering Netwerk Lokaal
Sportbeleid voor alle intekende gemeenten, provincies en
VGC automatisch uitgebreid met de dekking van
hartproblemen. Het zich plots manifesteren van een beroerte
(cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een
acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct valt
vanaf dan onder de noemer lichamelijk ongeval en is bijgevolg
verzekerd.
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 en op de plaats van de verzekerde
sportactiviteit;



ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar
zijn verblijfplaats.

Deze verzekering 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 waarborg is van toepassing op alle deelnemers aan de verzekerde sportactiviteiten.
Uitsluiting
Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken,
drugs, toxische stoffen of doping.
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Medische kosten ten belope van 100%,tot 1 jaar na het ongeval
Overlijden, begrafeniskosten inbegrepen : forfaitaire vergoeding van 8.500 euro
per slachtoffer
Blijvende ongeschiktheid : 35.000 euro per slachtoffer jonger dan 65 jaar
Tijdelijke ongeschiktheid : forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag en per
slachtoffer jonger dan 65 jaar, met een maximale duur van 1 jaar vanaf de datum
van het ongeval.

2. Aangifte van een ongeval
Een ongeval moet via het daartoe bestemde formulier ‘Aangifte van een
sportongeval' zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen de acht dagen na het
ongeval aangegeven worden aan het Netwerk Lokaal Sportbeleid, die ze na
controle voor verdere afhandeling naar Ethias Verzekering doorstuurt. De
verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks tussen Ethias Verzekering en het
slachtoffer.
Tevens dienen de volgende richtlijnen in acht genomen te worden:
Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid
De polis Sportverzekering is wat de verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid betreft een aanvullende verzekeringsovereenkomst die slechts
uitwerking heeft bij ontstentenis of na tegemoetkoming van alle andere
verzekeringsovereenkomsten die hetzelfde risico zouden dekken. Zo een
verzekerde lichamelijke of stoffelijke schade aan een ander berokkent, dient dit
in eerste instantie dan ook aangegeven te worden aan vb. de familiale
verzekeraar. Indien deze geen voldoening schenkt, kan er een beroep gedaan
worden op de polis Sportverzekering Netwerk Lokaal Sportbeleid.
Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
Indien het slachtoffer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet, moet hij:
1. het ongeval bij zijn ziekenfonds aangeven;
2. doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken, e.a. zelf
vereffenen en zijn ziekenfonds verzoeken om:
- terugbetaling van het deel in deze kosten
- een attest waarop, naast de betaalde bedragen, het door het fonds
bekostigde aandeel vermeld staat;
3. dit attest naar Ethias Verzekering sturen: zij zal dan het verschil
terugbetalen binnen de in het contract vermelde grenzen.
Geniet het slachtoffer niet van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, dan moet
dat meegedeeld worden aan Ethias Verzekering met vermelding van het motief
en dienen de verschillende rekeningen rechtstreeks naar Ethias Verzekering
gestuurd te worden. Ethias Verzekering zal deze rekeningen dan binnen de in het
contract vermelde grenzen vereffenen.
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3. Optie individuele verplaatsing
Bij activiteiten van gemeenten die intekenden op de optie individuele
verplaatsing zijn de deelnemers en vrijwillige begeleiders verzekerd voor
lichamelijke ongevallen die tijdens de individuele verplaatsing van thuis naar de
verzamelplaats voor de verzekerde activiteit en omgekeerd gebeuren.
De weg naar en van de activiteit is het normale traject dat de verzekerde moet
afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de
activiteiten plaatsvinden (of naar de verzamelplaats) en omgekeerd.
Het begrip weg naar en van de activiteiten wordt geïnterpreteerd naar analogie
van het begrip weg van het werk zoals vastgesteld in de
arbeidsongevallenwetgeving.
De optie individuele verplaatsing geldt enkel voor het luik lichamelijke ongevallen
die tijdens de individuele verplaatsing naar en van de verzekerde activiteit
plaatsvinden en geldt niet voor de burgerlijke aansprakelijkheid.

4. Verdere informatie
Deze informatiebrochure geeft slechts een beknopte samenvatting van de
speciale en algemene voorwaarden vermeld in de verzekeringsovereenkomst
afgesloten door het Netwerk Lokaal Sportbeleid bij Ethias Verzekering. De
precieze draagwijdte van de waarborgen vindt u in de bundel ‘Verzekering tegen
sportongevallen - Algemene voorwaarden’ van de Ethias Verzekering. De speciale
voorwaarden vindt u in het ‘Specimen van polis’, dat u als intekenaar ontvangt.
Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website:
www.lokaalsporbeleid.be/sportverzekering. Op diezelfde pagina vindt u ook het
meldings- en ongevalsaangifteformulier. U kan er activiteiten melden, alsook het
aangifteformulier downloaden en rechtstreeks aangeven bij Netwerk Lokaal
Sportbeleid.
Ethias Verzekering, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, tel. 011/28 21 11,
fax 011/28 20 20, info@ethias.be en www.ethias.be .
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