VERZEKERING SPORTONGEVALLEN
Star Light Run: 45.240.869

Verzekerde
risico’s
Voor wie
Verzekerde
activiteiten
Waarborgen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Burgerlijke aansprakelijkheid

3. Rechtsbijstand

o

Voor deelnemers van de Star Light Run

o
o

Deelname aan de Star Light Run – 12/01/2019
Op weg van en naar de Star Light Run (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)

1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!)
Behandelings- en begrafeniskosten
Terugbetaling tot 100% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende prestaties
voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en voor een
maximale periode van 3 jaar.
Tandprothese
- maximum per ongeval
- maximum per tand
Brilschade
- voor het montuur
- voor de glazen
De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het
ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het
hoofd.
Niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen kosten
Vervoerskosten van het slachtoffer
Begrafeniskosten
- voor leden jonger dan 5 jaar
- voor leden van 5 jaar of ouder
Vaste vergoedingen
Bij overlijden
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%, uitkeerbaar in verhouding tot de graad
van blijvende invaliditeit
- per slachtoffer t/m 65 jaar
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt
aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomsten bestaat en er geen enkel recht
op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van
toepassing voor zelfstandigen!
- per slachtoffer tot en met 65 jaar
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
2. Plotse hartproblemen en beroertes (enkel voor leden)
Dossier kan maximaal 1 jaar geopend blijven.
- medische kosten

100%
Geen kostenplafond!
€ 600
€ 150
€ 25
Integraal

€ 870
Zoals inzake arbeidsongevallen
€ 8.500
€ 620
Nihil
€ 8.500

€ 35.000
Nihil

€ 30
Nihil

Terugbetaling tot 100% v/h
RIZIV tarief
€ 8.500/slachtoffer
Max. €35.000/slachtoffer -65 j

- overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair)
- blijvende ongeschiktheid (uitkeerbaar in verhouding tot
de graad van blijvende invaliditeit)
- tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair – max. 1 jaar)
€ 30/dag per slachtoffer -65 j
Ook plotse hartproblemen en beroertes die voorkomen tijdens de herstelperiode
onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis.
3. Burgerlijke aansprakelijkheid
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beschermt enerzijds elke sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan
derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen.
Talloze uitzonderingsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat onderlinge materiële schade vaak niet vergoed
wordt.
Anderzijds is de burgerlijke aansprakelijkheid van de club gewaarborgd voor schade aan derden voortvloeiend uit de
organisatie van de verzekerde activiteit.

Premie
Aanvragen

Versie 2014 – Sporta-federatie

Voor vrijwilligersorganisaties worden deze minimum bedragen opgetrokken conform de Wet op Vrijwilligerswerk van 3
juli 2005 en het KB van 19 december 2006.
Lichamelijke schade (per schadegeval)
€ 5.000.000
Materiële schade (per schadegeval)
€ 620.000
4. Rechtsbijstand
Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien. Hierin zijn de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd!
Star Light Run
Deelnameprijs: € 15
Op 6 januari 2019 sluiten de voorinschrijvingen. Ter plaatse inschrijven op 12 januari
2019 in nog wel mogelijk voor € 20.
De verzekering voor deelname aan de Star Light Run is geldig van zodra je je inschrijvingsgeld hebt overgemaakt.

1

VERZEKERING SPORTONGEVALLEN
Star Light Run: 45.240.869

Aangiftes

Opmerkingen

Versie 2014 – Sporta-federatie

De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in.
o Stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
o Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias.
o Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt
aan Ethias.
o Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte
samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
o Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis... naar het ziekenfonds. Dat
betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op ('Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen').
o Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met
vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
o Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.
o De polis sportongevallen van Sporta-federatie vzw is opgesteld conform de wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli
2005 en het bijhorende Koninklijk Besluit van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006) dat de minimale
verzekeringsvoorwaarden oplegt voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
o De waarborg ‘lichamelijke ongevallen’ van de polis sportongevallen is niet van toepassing op de personen die recht
hebben op uitkeringen krachtens de wettelijke arbeidsongevallenverzekering. Indien een trainer, een clublid of een
medewerker bezoldigd wordt voor zijn prestaties voor de club dient er immers een wettelijk verplichte
arbeidsongevallenverzekering te worden afgesloten door de club.
o De maximale termijn van een ongevalsdossier is 3 jaar. In de meeste gevallen kan de arts binnen deze termijn een
genezingsattest uitschrijven, waarmee het dossier wordt afgesloten. Bij ernstige ongelukken (met veel nazorg) dien
je deze termijn echter zelf in het oog te houden. Na 3 jaar (als het dossier nog niet is afgesloten) zal de verzekeraar
dit immers eenzijdig doen zonder het slachtoffer hiervan te verwittigen.
o Wat is de meerwaarde van deze polis sportongevallen t.o.v. bijvoorbeeld een ‘familiale polis’ en een
‘hospitalisatieverzekering’ die veel gezinnen hebben afgesloten? Hierover uitweiden zou ons te ver leiden en is in
principe ook onmogelijk omdat elk verzekeringscontract zijn eigen waarborgen, voorwaarden en uitsluitingen heeft.
Een aantal meerwaardes van de verzekering via Sporta-federatie zijn o.a. de onbestaande franchise (vrijstelling), de
terugbetaling tot 100% van het RIZIV tarief, de hoge waarborgbedragen, de niet-geplafonneerde vergoeding, de lange
nazorg (tot 3 jaar), de waarborg brilschade, de waarborg m.b.t. de niet-erkende RIZIV kosten,…
Bovendien kan je dankzij je lidmaatschap steeds rekenen op de Sporta-federatie als bemiddelaar. Als de situatie erom
vraagt zullen wij dus met veel toewijding de belangen van het slachtoffer behartigen.
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