HANDBOOGLIGA vzw




LICHAMELIJKE ONGEVALLEN - 1.120.553
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - 1.120.554
RECHTSBIJSTAND - 1.120.554/1

WELKE ZIJN DE VERZEKERDE ACTIVITEITEN ?

■

Het beoefenen van de boogport (hoofdsportactiviteit), respectievelijke sportnevenactiviteiten en
niet-sportactiviteiten in federaal- of clubverband, alsmede de individuele beoefening van de
hoofdsportactiviteiten en dit zowel in binnen- als buitenland.

WELKE ZIJN DE VERZEKERDE WAARBORGEN ?

■



LICHAMELIJKE ONGEVALLEN : Polis nr. 1.120.553
1.

OVERLIJDEN

:

€ 8.500-

2.

BLIJVENDE INVALIDITEIT

:

€ 35.000-

(met inbegrip van hartfalen)

Leden ouder dan 65 jaar : NIHIL
3.

BEHANDELINGSKOSTEN

:

R.I.Z.I.V.-BAREMA + € 500- per ongeval

- Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten) : GEEN
- Duurtijd : 104 weken
- Tandprothesen : € 150- per tand / max. € 600- per ongeval
- Vervoerkosten : basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van
art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
4.

DAGVERGOEDING
- Duurtijd : 104 weken

:

€ 30- per dag (conform decreet)



BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID : Polis nr. 1.120.554
SPORTBEOEFENAARS / FEDERATIE / CLUBS
LICHAMELIJKE SCHADE
Limiet per slachtoffer
Absolute limiet

€ 2.500.000€ 5.000.000-

STOFFELIJKE SCHADE
Limiet per schadegeval

€

620.000-

Vrijstelling : € 125Voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten
is geen vrijstelling van toepassing (conform decreet).

AANSPRAKELIJKHEID VOOR / VAN VRIJWILLIGERS
LICHAMELIJKE SCHADE

€ 619.734-(*)
Vrijstelling : € 123,95-(*)

(*)

€ 12.394.700-

(*)



Index 119,64 (12/1983)

RECHTSBIJSTAND : Polis nr. 1.120.554/1 (Burgerlijke & strafrechtelijke verdediging)
Maximum waarborg per schadegeval

■

STOFFELIJKE SCHADE

€ 12.500-

POLIS “NIET-LEDEN / SPORTPROMOTIE”

De waarborgen gelden eveneens voor niet-leden tijdens deelname aan sportpromotionele acties
die de federatie of haar clubs organiseren.

■

COMFORT OPTIE (FACULTATIEF)

Volgende dekkingsuitbreiding kan door uw club kosteloos op jaarbasis worden onderschreven
via het secretariaat van uw federatie :


■

L.O. Vrijwillige helpers niet-leden

REISBIJSTAND (FACULTATIEF)

Uw club maakt een verplaatsing naar het buitenland met de seniorafdeling en wenst de
waarborgen uit te breiden in geval van ziekte en/of repatriëring. Dit kan via het aangepaste
verzekeringsformulier “Sports Group Travel Program” hetwelk op aanvraag te verkrijgen is.

■

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP “ONGEVAL” ?

Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de
oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg
heeft. Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden werd uitgebreid
tot hartfalen.

■

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel
uitmakend van het formulier dient in te vullen.
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele
onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en
verslagen op naar volgend adres :
HANDBOOGLIGA vzw
Secretariaat
BOOMGAARDSTRAAT 22 / Bus 24 - B-2600 BERCHEM
De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een
ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het
dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
7. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen
in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regelling van het dossier te
kunnen waarborgen.
Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij
sportplezier.

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arenanv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arenanv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel
FSMA 10.365 / 0.449.789.592

