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: www.waterski.be - : wsv@waterski.be
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Samenvatting verzekeringspolis
1. ADMINISTRATIEF
 Afhandeling dossiers: Concordia Insurance nv, Sassevaartstraat 46 / 301,9000 Gent
 Verzekeringsnemer: Waterski Vlaanderen vzw, Beatrijslaan 25/2, 2050 Antwerpen.
 Polisnummer: 330-01327091-14000

2.

VERZEKERDEN

 Waterski Vlaanderen vzw, de aangesloten clubs en hun leden.
 Niet-leden bij deelname aan sport-promotionele activiteiten/sportkampen/stages via
Waterski Vlaanderen vzw en/of de aangesloten clubs. (enkel mits nominatieve
opgave van persoonsgegevens bij de club waar de activiteit doorgaat)
 Vrijwillige niet-leden (aansprakelijkheid conform wet 03.07.2005)
 Dekking tot de leeftijd van 69 jaar, los van medische attest. Jaarlijkse verlenging
mogelijk mits jaarlijks medisch attest van goede gezondheid (enkel dekking voor
overlijden en medische kosten).

3.

VERZEKERDE ORGANISATIES/ACTIVITEITEN

Alle waterski-activiteiten (beoefening, voorbereiding,organisatie, beheer en administratie.
Inclusief kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien,
trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende activiteiten (feesten, maaltijden,
vergaderingen, …) Eveneens allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken wordt.

4.
4.1.
4.1.1.

WAARBORGEN
Collectieve Ongevallen (waarborgsom per slachtoffer)
Overlijden door ongeval

 < 5 jaar : € 15.000 (inclusief reële begrafeniskosten tot maximum € 8.500)
 ≤ 5 jaar : € 15.000
Inclusief hartfalen (enkel voor aangesloten leden)

4.1.2.

Blijvende invaliditeit

€ 35.000.
De graad van blijvende invaliditeit wordt uiterlijk 2 jaar na het ongeval vastgesteld.

Desgevallend zullen wijzigingen altijd via de website terug te vinden zijn.

4.1.3.

Tijdelijke invaliditeit

€ 30 / dag ( maximum 2jaar).
Uitgekeerd bij werkelijk loonverlies en geen uitkering vanwege de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering zonder de verzekerde som te overtreffen. (alleen voor zelfstandigen)

4.1.4.

Behandelingskosten

 Medische kosten opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur: tot 150 % van het tarief:
 fictief voorbeeld
Tussenkomst verzekering tot 150% van het RIZIV-tarief: € 25 * 150% = max. € 37,5
Berekening:
€ 45 (specialist)  € 25 (RIZIV – tarief)
- € 15 (mutualiteit 60% RIZIV-tarief)
- € 22,5 (tussenkomst RIZIV – tussenkomst mutualiteit)
---------------------€ 7,50 eigen kost

 Dekking hartfalen (enkel voor aangesloten leden)
 Dekking schade (lichamelijk letsels + BA) tijdens verplaatsing naar gedekte
activiteiten op normale traject van verzekerde (enkel leden) van zijn verblijfplaats
naar de activiteit heen en terug.
 Medische kosten, niet opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur: max. € 500 / ongeval
 Kosten voor tandprothesen : € 150 / tand met max. € 600 per ongeval
 Vervoerskosten van het slachtoffer : cfr. arbeidsongevallen wetgeving
 Opzoekings- en reddingskosten : max. € 5.000 / ongeval

4.2.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

 Lichamelijke schade : € 2.500.000 / slachtoffer, € 5.000.000 / schadegeval
 Materiële- en / of eventuele immateriële schade die het gevolg is van gedekte
materiële schade : € 625.000 / schadegeval
 Toevertrouwd goed : € 12.500 / schadegeval (vrijstelling € 125 / schadegeval)
 Uitsluitingen:
 Verduistering, diefstal, verdwijning of verlies;
 Schade door brand, vuur, water, rook of een explosie in de gebouwen van de
verzekerde(n);
 Schade aan goederen bestemd voor verkoop;
 Schade aan goederen bij vervoer;
 Schade aan gehuurde, geleasde of ontleende goederen ≤ 30 dagen.

4.3.

Rechtsbijstand

€ 12.400 / schadegeval (minimumgeschil € 125 € verhoogd tot € 1.250 voor de geschillen aan het Hof
van Cassatie).

Desgevallend zullen wijzigingen altijd via de website terug te vinden zijn.

5.

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VRIJWILLIGERS

Conform wet 03.07.2005 wordt gewaarborgd:
- Lichamelijke schade : € 12.394.700 / schadegeval
- Stoffelijke schade : € 619.734 / schadegeval (geen vrijstelling)
- Vrijstelling stoffelijke schade: € NIHIL
Bedragen gekoppeld aan de index der consumptieprijzen (basisindex december 1983: 119,64 (op
basis 100 in 1981 ). Hel indexcijfer bij schadegeval is dit dat van de voorafgaande maand waarin het
schadegeval zich voordeed.

6.

MUTAS

Voor ongevallen in het buitenland waarbij mutualiteit en Mutas tussenkomst weigeren zal max.
€ 500 / schadegeval / per verzekerde terugbetaald worden.

7.

TERRITORIALITEIT

Wereldwijde dekking.

8.

VERPLICHTING BIJ ONGEVAL/SCHADEGEVAL

Melding binnen de 8 dagen aan:

 Concordia Insurance nv, Sassevaartstraat 46 / 301,9000 Gent

Desgevallend zullen wijzigingen altijd via de website terug te vinden zijn.

