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samenvatting ongevallenpolis voor traditionele sporten
(polisnummer 45.415.511 – Ethias via Groep NBA Verzekeringsmakelaars nv)
De verzekerde activiteiten zijn: de organisatie en beoefening van traditionele sporten binnen de
Vlaamse Traditionele Sporten vzw (afgekort VlaS) en haar aangesloten verenigingen én de daarbij
horende nevenactiviteiten.
De verzekerden voor deze polis zijn: de leden van VlaS.
PS : Verzwaarde risico’s dienen steeds gemeld te worden. Een wandeltocht, fietstocht en daguitstap zijn
automatisch verzekerd.
Zijn eveneens verzekerd: onderhoudswerkzaamheden (echte verbouwingswerken niet) en de uitbating van
een kantine/clublokaal.

1. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

 geen franchise
In de polis zijn de leden onderling derden. De verplaatsingen naar en terug van activiteiten van de
clubs zijn verzekerd.
Schade door deelname aan de activiteiten of door gebouwen of installaties van de club zijn
verzekerd.
De polis geeft een dekking van 12.500.000 euro per ongeval voor lichamelijke schade, 2.500.000
euro per slachtoffer. Daarnaast wordt maximum 625.000 euro voorzien voor stoffelijke schade.
De waarborg geldt over de gehele wereld. De waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" is
aanvullend voor de gewone leden, dat wil zeggen dat hij slechts verleend wordt in de mate waarin
deze van de verzekerde niet reeds gedekt is door een ander verzekeringscontract (familiale).
Bovendien is schade door brand aan toevallig gehuurde of gebruikte gebouwen verzekerd.
Bijkomende voorwaarde voor schade aan voertuigen en andere roerende voorwerpen als gevolg van
pijlen bij het handboogschieten op de staande wip:
* Schade aan bogenmateriaal door vallende pijlen is niet verzekerd.
* Schade aan geparkeerde voertuigen van schutters en toeschouwers die geparkeerd staan op minder dan 75
meter van een open wip is uitgesloten.
* Schade aan geparkeerde voertuigen van schutters en toeschouwers die geparkeerd staan op minder dan 25
meter van een muitwip is uitgesloten.

Toevertrouwd goed: goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekerde in het kader van een verzekerde
activiteit en gebouwen die met hun inhoud en bij gelegenheid door de verzekerde gebruikt of gehuurd
worden, zijn verzekerd tot een bedrag van 12.500 euro per schadegeval. (bij toevertrouwd goed wordt een
franchise van 123,95 euro toegepast)

2. Verzekering Lichamelijke Ongevallen

Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme
ligt. Gelijkgesteld met een ongeval: verrekkingen, spierscheuren of verstuikingen te wijten aan een plotse
krachtinspanning.
Ongevallen zijn verzekerd naar aanleiding van de deelname aan activiteiten, ook in de stortbaden,
kleedkamers en andere installaties van de club en tevens deze veroorzaakt door het gebruik van materiaal.
Ook op weg naar en van de activiteiten van de club is elk lid verzekerd. Er mag gebruik gemaakt worden
van elk vervoermiddel.
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A) Vergoeding in geval van overlijden:
 8.500 euro
B) Vergoeding in geval van bestendige onbekwaamheid voor slachtoffers
 35.000 euro
Deze vergoeding wordt evenredig uitbetaald volgens het vastgestelde percentage van ongeschiktheid.
C) Vergoeding in geval van aantoonbaar verlies van beroepsinkomen ten gevolge van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid en als er geen ZIV-uitkering is:  30 euro./dag.
De vergoeding is verschuldigd voor een periode van maximum twee jaar vanaf de dag na het ongeval.
D) Vergoeding geneeskundige zorgen  geen franchise.
Kosten worden terugbetaald na voorlegging van originele doktersattesten en rekeningen (apotheker,
enz.). De vergoeding is verschuldigd volgens de tarieven RIZIV, waarvan de
verzekeringsmaatschappij slechts het aandeel verschuldigd is in de mate dat de tussenkomst van het
ziekenfonds uitgeput en onvoldoende is.
Bij lichamelijke ongevallen is er geen uitkering voor brillen en contactlenzen. Tandprothesekosten
worden vergoed tot 150 euro per tand en tot 600 euro per slachtoffer of per ongeval.
De medisch vereiste vervoerskosten van het slachtoffer worden eveneens vergoed.

3. Rechtsbijstand

Strafrechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal tot 25.000 euro.. Vrije keuze van advocaat,
terugbetaling kosten en erelonen.

4. Niet leden

De polis dekt ook de verzekering van niet-leden bij deelname aan promotionele activiteiten. Dit zowel
voor aansprakelijkheid tegenover derden, voor lichamelijke ongevallen, voor rechtsbijstand én voor de
weg van en naar de activiteit. Deze verzekering is gratis voor zover de betrokken VlaS-club de
promotieactie vooraf bekend heeft gemaakt aan het VlaS-secretariaat. (dit kan via ‘Promoties’ in de online
ledenadministratie ILA)

Er is eveneens dekking voor niet-leden bij deelname aan oefensessies bij één van de aangesloten clubs
voor zover de namen van deze niet-leden vooraf zijn doorgegeven. (dit kan via ‘Probeersessies’ in de online
ledenadministratie ILA)

5. Bestuursleden, vrijwilligers

Naast de organisatie, de bestuursleden en het personeel zijn ook de occasioneel ingeschakelde
vrijwilligers verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.
De polis geeft ruimere waarborgen dan de in de wet op het vrijwilligerswerk voorziene dekking en
voldoet aan de minimaal opgelegde limieten voor lichamelijke en stoffelijke schade.

