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VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN 

 
Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze af in de mate waarin zij hiermee 
tegenstrijdig zijn. Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte van de speciale en algemene 
voorwaarden. 

 

DOEL VAN DE VERZEKERING 

 
Deze verzekering heeft tot doel de beoefening van sporttakken te  verzekeren, meer bepaald:   
-  de sporttakken die vermeld worden in het Besluit van 5/12/2008 van de  Vlaamse Regering tot vaststelling 

van de erkennings- en subsidiërings-  voorwaarden van de Vlaamse sportfederaties  
(BS 27/02/2009), uitgezonderd  kitesurfen, zeilwagenrijden, speedsailing, motorrijden, speleologie,  
boksen, bergbeklimmen en parachutisme;  

-  de sporttakken die niet vermeld worden in voormeld Besluit voor zover  deze toegelaten worden door de 
verzekeringsnemer en Ethias. 

 

 

VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN 

 
 Verleende waarborgen Verzekerde bedragen 
 
Afdeling A – Burgerlijke aansprakelijkheid 
 
- lichamelijke schade (per schadegeval) 5 000 000,00 EUR 
- materiële schade (per schadegeval) 620 000,00 EUR 
 
 
Afdeling B – Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 
 
- burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A 
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval) 12 500,00 EUR 

 
 

Afdeling C – Lichamelijke ongevallen 
 
- behandelings- en begrafeniskosten  

 
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische 

kosten tot  150 % 
 
- tandprothese 

- maximum per ongeval 600,00 EUR 
- maximum per tand 150,00 EUR 

 
- schade aan brillen en contactlenzen 500,00 EUR 
 

Deze schade is alleen gedekt op voorwaarde dat deze  gepaard gaat  
met een lichamelijk letsel en deze bril of  lenzen gedragen worden  
op het ogenblik van het ongeval.  

 
- vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake  

  arbeidsongevallen 
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VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN 

 
 Verleende waarborgen Verzekerde bedragen 
 

- begrafeniskosten tot: 
- voor de leden van 5 jaar of ouder 620,00 EUR 
- voor de leden jonger dan 5 jaar 15 000,00 EUR 

 
- niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische 

kosten tot  750,00 EUR 
 

- vaste vergoedingen 
- in geval van overlijden:  

- per slachtoffer van 5 jaar of ouder 15 000,00 EUR 
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar nihil 
 

- in geval van bestendige invaliditeit:  
- per slachtoffer tot en met 75 jaar 35 000,00 EUR 
- per slachtoffer ouder dan 75 jaar nihil 
 

- in geval van in geval van tijdelijke ongeschiktheid   
(gedurende twee jaren te rekenen vanaf de  dag na het ongeval  
voor zover werkelijk  verlies van inkomen en geen uitkering   
voor arbeidsongeschiktheid krachtens de  wet op de verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop  van dit verlies  
zonder de verzekerde  som te overtreffen)  
- per slachtoffer tot en met 70 jaar 30,00 EUR 
- per slachtoffer ouder dan 70 jaar nihil 

 

 

EEN HART VOOR SPORT 

 

Verwijzend naar artikel 9 der algemene voorwaarden, wordt met lichamelijk ongeval gelijkgesteld en is bijgevolg 
verzekerd: het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een  hartprobleem, zijnde 
een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct. 
 
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 waarborg 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 uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de  verzekeringsnemer.   
Onder sportactieve leden wordt verstaan: de sportbeoefenaars, de trainers  en de scheidsrechters.  
 
Uitsluiting 
 

Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van  alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of 
doping.  
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VERZEKERDEN 

 
De waarborgen van Afdelingen A en B zijn van toepassing op:   
-  de verzekerden vermeld in littera 1, 2 en 5 van artikel 1 der algemene  voorwaarden;   
-  de leden van de verzekeringsnemer;   
-  de niet-leden van de verzekeringsnemer die in opdracht van de  verzekeringsnemer en/of zijn aangesloten 

clubs vrijwilligerswerk  verrichten ten behoeve van verzekerde activiteiten;   
-  de niet-leden van de verzekeringsnemer die deelnemen aan  sportpromotionele activiteiten ingericht door de 

verzekeringsnemer en/of  een aangesloten club.  
 
De waarborg van Afdeling C is van toepassing op:  
- de leden van de verzekeringsnemer;   
-  de niet-leden van de verzekeringsnemer die in opdracht van de  verzekeringsnemer en/of zijn aangesloten 

clubs vrijwilligerswerk  verrichten ten behoeve van verzekerde activiteiten;   
-  de niet-leden van de verzekeringsnemer die deelnemen aan  sportpromotionele activiteiten ingericht door de 

verzekeringsnemer en/of  een aangesloten club.     
 
De personen die recht hebben op uitkeringen krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering, kunnen geen 
aanspraak maken op de  vergoedingen voorzien in Afdeling C  - Lichamelijke ongevallen van deze 
verzekeringsovereenkomst. 
 

 

VERKLARINGEN 

 
- In afwijking van littera d) van artikel 10 der algemene voorwaarden  worden de behandelingskosten ten laste 

genomen gedurende een periode van  maximum twee jaren.   
 
 - Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder  toepassing van de wet van  

3 juli 2005 valt, is, in afwijking van  eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in onderhavige polis,  
de  verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs gewaarborgd conform de  voorwaarden bepaald in het 
Koninklijk Besluit van 19 december 2006  (B.S. 22 december 2006).   
De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit Koninklijk Besluit  zijn integraal van toepassing.   

 
- Brand    
 

De laatste alinea van artikel 3,b) van de algemene voorwaarden van  onderhavige polis is afgeschaft en 
vervangen door hetgeen hierna volgt.    
 
« Nochtans blijft, tot 10 % van het waarborgbedrag voorzien inzake  materiële schade, de waarborg verworven 
voor schade veroorzaakt door  brand, ontploffing, rook en water gedurende een tijdelijk of toevallig  verblijf in 
een gebouw (of gedeelten ervan) dat gratis ter beschikking  wordt gesteld van de verzekeringsnemer of zijn 
aangesloten clubs,  alsook in hotels of gelijkaardige logementhuizen.    
 
Deze uitbreiding geldt uitsluitend voor zover:   
-  de gebouwen (of gedeelten ervan) in gebruik genomen worden ten behoeve  van de door onderhavige polis 

gewaarborgde activiteiten;  
-  de brandpolis van de eigenaar/verhuurder geen afstand van verhaal  voorziet ten voordele van de 

verzekeringsnemer of zijn aangesloten clubs 
 

Er wordt voor zover nodig afgeweken van de bepalingen in littera h) hierna. »  
 



 

Ethias sa/nv     rue des Croisiers 24   4000 Liège/Luik     www.ethias.be     info@ethias.be 

Entreprise d’assurances agréée sous le n° 196/Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 196 
RPM/RPR Liège/Luik TVA/BTW BE 0404.484.654     IBAN: BE72 0910 0078 4416     BIC: GKCCBEBB 

 polis 
 

SPECIALE VOORWAARDEN 

  Ethias 
 Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 
 Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 85 60 00 
 

Polis nr. 45.369.601 

Cliënt K52355 

  

Inspecteur F9 

Bijvoegsel nr. 000 

Ons kenmerk 2154-hb/mj-03/17 Blad 4 

 

SPORTBEOEFENING BUITEN CLUBVERBAND 

 
De leden van de clubs die fitness, joggen, wandelen, yoga, paardrijden,  fietsen, rolschaatsen, ijsschaatsen, turnen 
of zwemmen als sportdiscipline hebben, genieten  automatisch de waarborgen van deze polis wanneer zij 
individueel de  sportdiscipline van de club beoefenen. 
 
Mits persoonlijke inschrijving kunnen de leden van de verzekeringsnemer  de waarborgen van deze polis genieten 
wanneer ze buiten clubverband de « gezondheidssporten » fitness, joggen, wandelen, yoga, paardrijden,  fietsen, 
rolschaatsen, turnen en/of zwemmen (limitatieve opsomming) beoefenen. 
 
De deelname aan wielerwedstrijden is niet verzekerd.  
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