Veelgestelde vragen ivm de sportverzekering
Hoe lang is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig voor 1 seizoen van 1 september tot en met 31 augustus.

Welke clubactiviteiten komen in aanmerking?
Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd.
Worden als normaal beschouwd:
‐ De gebruikelijke sportactiviteiten uiteraard;
‐ De sportieve nevenactiviteiten voor zover deze occasioneel georganiseerd worden;
‐ de niet‐sportieve nevenactiviteiten ter ontspanning van hoofdzakelijk de leden;
(een culturele uitstap, een bezoek aan een pretpark, een weekendje, …),
- Alsook ter verbetering van de clubkas (een eetdag, een wafelverkoop, een ledenfeest, een fuif, …).
Voorwaarde is dat de nevenactiviteit georganiseerd kan worden met de eigen clubleden.

Gelden er dezelfde waarborgen indien een activiteit van de club in het buitenland plaatsvindt?
De sportpolis is van toepassing in België, maar ook in het buitenland. Leden genieten dus ook in het buitenland van de
waarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" en "lichamelijke ongevallen".
Leden die deelnemen aan een meerdaagse clubuitstap naar het buitenland, genieten de waarborg 24u op 24, inclusief het
verblijf.
Let op:
- De sportpolis is geen reisbijstandsovereenkomst.
- Ziekte en repatriëring zijn dus niet gewaarborgd.

Is er een franchise op deze verzekering?
Neen, er wordt geen vrijstelling toegepast, noch in de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid", noch in de waarborg
"lichamelijke ongevallen”.

Wat als clubleden een hospitalisatieverzekering hebben?
Tot wie moeten ze zich dan wenden ?
Tot beide! De hospitalisatieverzekering en de sportverzekering vullen elkaar aan.

Zijn tanden en brillen verzekerd?
De tanden zijn verzekerd cfr. de voorwaarden van de polis, d.w.z. voor de RIZIV‐erkende tandheelkundige kosten tot 100%
van het RIZIV‐tarief.
Voor de niet‐erkende tandprothesekosten is er een bedrag van 150 EUR per tand met een maximum van 600 EUR per
ongeval voorzien.
Brillen zijn verzekerd aan volgende voorwaarden:
‐ Glazen worden integraal vergoed;
‐ Voor de montuur voorziet men een vergoeding van 25 EUR.
Let op:
- De brillen zijn uitsluitend gedekt op voorwaarde dat het slachtoffer de bril droeg op het ogenblik van het ongeval
- En dat hij of zij ook lichamelijke letsels heeft.

