Verzekering Sportfederaties
Leden

Niet-leden

Polissen

Polissen

L.O. 1.119.439 / A + H
B.A. 1.119.440 / A
Bijstand Repatriëring 2.004.627

L.O.
B.A.

1.119.439 / B
1.119.440 / B

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Verzekeringnemer

VLAAMSE HOCKEY LIGA vzw

(VHL)

Vertegenwoordigd door : De Raad van Bestuur
CHARLES SCHALLERLAAN 52
B-1160
OUDERGEM

Makelaar

NR. 10095

/

FSMA 24837

S.A. TOLRIP - Mr. Christophe PIRLOT
CHAUSSEE DE VLEURGAT 169
B-1050
BRUXELLES
 02/675 13 43 ou 0475/95 41 66 - Fax: 02/512 31 82

Aanvang
Jaarlijkse vervaldag
Duurtijd

01.05.2018 N.U.
01/09
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving van
het risico

De polissen “A” waarborgen het beheren en organiseren van de hockeysport als hoofdsportactiviteit, in alle door de onderschrijvende federatie
en de bij haar aangesloten clubs reglementair erkende varianten en
beoefeningsvormen ervan, de beoefening door hun leden, alsmede
het inrichten van sportpromotionele activiteiten (initiatie) voor de
niet-leden en dit zowel in binnen- als buitenland.
Worden eveneens verzekerd : het in clubverband beoefenen van alle
sportnevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten, zoals o.a. een eetfestijn,
bbq, fuif, jaarlijkse clubfeesten, clubuitstappen, enz. zonder beperking
in aantal, noch mededeling aan de maatschappij.
De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en/of de bij
haar aangesloten clubs.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
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. Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor
de aangesloten leden en wordt niet toegekend aan professionele sporters.
Deze uitbreiding wordt gewaarborgd via polis 1..119.439/H.

Overlijden

€ 8.500-

Blijvende Invaliditeit

€ 35.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk
loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop
van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen.

vanaf de dag volgend op
het ongeval en tijdens de
daaropvolgende 2 jaar

Behandelingskosten
 Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV.
 Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV.
 Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 1.000- per ongeval
ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie.
 Medische kosten niet voorzien in het tarief van het RIZIV

€

 Kosten voor tandprothesen (mits tandprotectie)

€ 500- max. per tand
€ 2.500- max. per ongeval

 Begrafeniskosten

€ 625- (forfaitair bedrag)

250- max. per ongeval

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : € 25- per ongeval

BIJSTAND REPATRIËRING

( via Polis nr. 2.004.627 / AIG Europe Ltd. )

 Repatriëringskosten tot beloop van

€ 2.500- max. per ongeval
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BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 620.000-

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.

Toevertrouwd goed

€ 6.200- 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
“INDOOR”-sportinstallaties overkomen tijdens en door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit.
 Vrijstelling : 10% van de totale schadevergoeding, met een minimul van € 175- per schadegeval.

Speciale uitbreiding voor de aangesloten leden en de niet-leden
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN "T
TOESCHOUWERS"
De federatie onderschrijft deze speciale uitbreiding voor al haar toeschouwers, zowel aangesloten leden
als niet-leden van de federatie, dewelke het slachtoffer zijn van een lichamelijk ongeval overkomen tijdens
een spelfaze wanneer zij deelnemen aan officiële wedstrijden, vriendenwedstrijden, tornooien en/of
trainingen van een angesloten club.
De verzekerde waarborgen en bedragen zijn de volgende :
 Overlijden : € 8.500 Blijvende Invaliditeit : € 35.000 Dagvergoeding (loontrekkenden tot 65 jaar) : € 30 Behandelingskosten
 Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-barema tot beloop van maximum
het RIZIV-barema
(*)
+ een bijkomende waarborg ten bedrage van € 1.000-(*) per ongeval.
met inbegrip van kiné
 Medische kosten niet voorzien in het RIZIV-barema : € 250- maximum per ongeval
 Tandprothesen : € 500- maximum per tand / € 2.500- maximum per ongeval
 Begrafeniskosten : € 625- (forfaitair bedrag)
Schade aan brillen, computer-/tablet- en/of gsm schermen wordt niet gewaarborgd door onderhavige polis.
Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : € 25- per ongeval
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Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer
ingerichte sportpromotionele activiteiten wordt dekking verleend mits
betaling van een forfaitaire jaarpremie ten bedrage van € 1.000- (te vermeerderen met 9,25% taksen). Bij de vaststelling van deze premie werd
rekening gehouden met de verklaring van verzekeringsnemer.

Package op maat
door de clubs
te onderschrijven
(facultatief)

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief
Package op maat” zoals
bijkomende opties deel uitmakend van de “P
hierna vermeld, te onderschrijven
In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun
vrijwilligers eveneens inbegrepen.
Voor wat de jaarpremies betreft, dient U contact op te nemen met de
makelaar van de federatie, de firma TOLRIP N.V. / Mr. Christophe PIRLOT.
■ B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,...
■ L.O. VRIJW ILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch
door onderhavige polis gedekt voor al de activiteiten binnen hun
vrijwilligerswerk, zowel op federaal- als clubniveau.
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende
waarborg “L.O.” facultatief te onderschrijven voor deze helpers
niet-leden mits betaling van een forfaitaire bijpremie per club.
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen
tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.
■ SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN / ACCOMODATIES
In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de
waarborgen uitgebreid tot schade veroorzaakt aan de ter beschikking
gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur met inbegrip van
gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten).
Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een
bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub, maar de
maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke.
Waarborg : € 12.500- in eerste risico
(zonder toepassing van de evenredigheidsregel)

Optie 1

Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval

Optie 2

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval
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Premies

Jaarpremie per verzekerde (taksen en kosten inbegrepen)





Jaarleden Hockey : € 5,46Gents & Ladies / Trainingsleden / G-Hockeyers : € 4,37Kuikentjes (jonger dan 6 jaar) : € 3,50Scheidsrechters / Leden niet-beoefenaars : € 2,60-

 Bijpremie « L.O. Toeschouwers »

: € 0,17- (vanaf 01.09.2018)

De waarborg “Hartfalen” wordt gratis toegekend.

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige
premie ten bedrage van € 84.487,50- (taksen en kosten inbegrepen)
berekend op basis van 15.000 jaarleden.
Deze is betaalbaar in vier gelijke delen van € 21.121,87- (taksen en kosten
inbegrepen) op 01/09, 01/12, 01/03 en 01/06 van elk verzekeringsjaar.
De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten tegen betaling van een
forfaitaire jaarpremie ten bedrage van € 1.092,50- (taksen en kosten
inbegrepen) per 01/09.

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 de 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 opmaken.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2018).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 24.05.2018
DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. A R E N A
Agent-Onderschrijver

Voor StarStone Insurance SE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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Collectieve polis lichamelijke ongevallen
Bij collectieve polis handelt de maatschappij als medeverzekeraar en als leidende maatschappij van
het contract.

A. Medeverzekering :
1. De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegeven met dezelfde bedingen en voorwaarden als die welke tussen de maatschappij en de verzekerde
van kracht zijn.
Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden
jegens elk van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis te contracteren met dien verstande dat de buitenlandse medeverzekeraars op het adres in de polis vermeld of,
bij gebreke hiervan, in hun hoofdinrichting in België woonplaats kiezen.
2. De verzekeringsnemer neemt er akte van dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van
geschil de bevoegdheid die van de Belgische rechtbanken en hoven erkennen en dat zij, ongeacht hun
nationaliteit, ervan afzien hun bevoegdheid te betwisten.
Voor de buitenlandse medeverzekeraars is de vermelding “maatschappelijke zetel” in deze algemene
voorwaarden vervangen door : “in de polis vermeld adres” en zo niet door “hoofdinrichting in België”.
B. De maatschappij, in haar hoedanigheid van leidster :
1. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De polis wordt in drie exemplaren
opgemaakt, waarvan er één bestemd is voor de verzekeringsnemer, één voor de bemiddelaar en één
voor de maatschappij die houdster is van het eksemplaar dat als titel van de medeverzekeraars geldt.
2. maakt één afschrift van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die door het feit van de
ondertekening van de polis erkennen deze te hebben ontvangen.
3. kiest bij schadegeval de schatter van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van elk
van hen om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten volgen.
4. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen.
De verzekeringsnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijakten door de andere medevervzekeraars te eisen, onverminderd evenwel de verplichtingen van de verzekerde tegenover elk van hen.
De eventuele intrekking van deze aan de maatschappij verleende volmacht moet aan de verzekerde bij
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen.
5. ontvangt de aangetekende zendingen, waarbij de verzekeringsnemer er zich toe verplicht er een
afschrift van te laten geworden aan de andere medeverzekeraars per gewone post.

N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 / BUS 2 - 1040 BRUSSEL - TEL. 02/512.03.04 - FAX 02/512.70.94
0449.789.592

FSMA 10.365

Garanties souscrites pour compte de : StarStone Insurance SE
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)

arena

Your Coach in Sports Insurance

OVERZICHT LEIDENDE MAATSCHAPPIJ / MEDEVERZEKERING



LICHAMELIJKE ONGEVALLEN NR. 1.119.439 + HARTFALEN

MAATSCHAPPIJ

StarStone Insurance SE

:

-Leidende maatschappij-

Zollstrasse 82, FL 9494 Schaan, Liechtenstein
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)
Commercial Register : Liechtenstein, Registernummer FL-0002.546.357-6

per N.V. ARENA

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 1.119.439 + H
AANDEEL : 100%
HANDTEKENING :



BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID NR. 1.119.440

MAATSCHAPPIJ

StarStone Insurance SE

:

-Leidende maatschappij-

Zollstrasse 82, FL 9494 Schaan, Liechtenstein
Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA)
Commercial Register : Liechtenstein, Registernummer FL-0002.546.357-6

per N.V. ARENA

-Bij Volmacht-

POLIS NR. : 1.119.440
AANDEEL : 100%
HANDTEKENING :



BIJSTAND REPATRIERING NR. 2.004.627

MAATSCHAPPIJ :

AIG Europe Limited - Belgium Branch
Avenue de la Plaine 11 - B-1050 Bruxelles / Belgium - Member of AIG-U.S.A.
RPM/RPR (Brussels)-VAT n° 0847.622.919
Entreprise d’assurance enregistrée sous le n° FSMA 0976
per N.V. ARENA

-Bij Speciale Volmacht-

POLIS NR. : 2.004.627
AANDEEL : : 100%
HANDTEKENING :
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