VERZEKERING EVENTPAKKET
SPORTEVENEMENT
Niet-leden-polis 45.240.869
Verzekerde
risico’s
Voor wie

Verzekerde
activiteiten

Waarborgen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Burgerlijke Aansprakelijkheid

3. Hartfalen en beroertes
4. Rechtsbijstand

De verzekerden zijn:
o Alle deelnemers aan het evenement
o Iedereen die als medewerker op vrijwillige basis helpt tijdens het evenement, de opbouw van het evenement
en/of de afbraak van het evenement.
De waarborgen van deze polis worden voor vrijwilligers opgetrokken conform de wet op vrijwilligerswerk van 3
juli 2005 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2006.
Niet-aangesloten organisaties kunnen deze verzekering afsluiten bij de organisatie van een sportief evenement
(bvb: volleybaltornooi, stratenloop, voetbaltornooi,…) uitgezonderd bergbeklimmen, boksen, risicovechtsporten
(oa. kickboksen, full contact karate, mixed martial arts, muay tai boxing,…), kitesurfen, motorrijden, parachutisme,
schieten, speedsailing, speleologie en zeilwagenrijden.
Deze verzekeringsoptie geldt voor alle deelnemers en vrijwillige medewerkers tijdens:
o De volledige duur van het evenement (maximum 2 dagen)
o De opbouw en afbraak van het evenement
1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise)
Behandelings- en begrafeniskosten
Terugbetaling tot 150% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende
150%
prestaties voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en
Geen kostenplafond!
voor een maximale periode van 3 jaar
Tandprothese
- maximum per ongeval
€ 1.500
- maximum per tand
€ 375
Brilschade is alleen gedekt wanneer het slachtoffer de bril droeg op het ogenblik
€ 250
van het ongeval. De verzekering komt slechts tussen als het slachtoffer
lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het hoofd.
Niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen kosten
€ 1.000
Vervoerskosten van het slachtoffer
Zoals inzake
arbeidsongevallen
Begrafeniskosten
- voor slachtoffers jonger dan 5 jaar
€ 8.500
- voor slachtoffers van 5 jaar of ouder
€ 620
Vaste vergoedingen
Bij overlijden
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar
Nihil
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder
€ 8500
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%, uitkeerbaar in verhouding tot de
graad van blijvende invaliditeit
- per slachtoffer t/m 65 jaar
€ 35.000
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
Nihil
In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. 2 jaar, indien wordt
aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomen bestaat en er geen enkel
recht is op wettelijke vergoeding.
- per slachtoffer t/m 65 jaar
€ 30
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
Nihil
2. Burgerlijke aansprakelijkheid
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beschermt elke sportbeoefenaar en vrijwilliger 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 organisatie gewaarborgd voor schade aan derden
voortvloeiend uit de organisatie van de verzekerde activiteit.
Vb: Voor de organisatie van een activiteit plaatst de organisator een tent. Door de gebrekkige plaatsing van de
tent valt een paal en berokkent daarbij lichamelijke schade aan een toeschouwer. Indien de organisator
hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt de verzekering de schade van de toeschouwer. Daarnaast
verdedigt Ethias de mogelijke aansprakelijke en zal deze de honoraria en kosten voor onderzoeken, advocaat,…
ten laste nemen.
Opgelet: eigen materiële schade of schade aan geleend of gehuurd materiaal is niet verzekerd.
Voor vrijwilligersorganisaties worden onderstaande minimumbedragen opgetrokken conform de Wet op
Vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het K.B. van 19 december 2006.
Lichamelijke schade (per schadegeval)
€ 5.000.000
Materiële schade (per schadegeval)
€ 620.000
3. Plotse hartproblemen en beroertes
- medische kosten (welke hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar
Terugbetaling tot 100%
na het zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem)
RIZIV tarief
- overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair)
€ 8.500/slachtoffer
- blijvende ongeschiktheid (uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende
Max. €35.000/
invaliditeit)
slachtoffer - 65j
- tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair – max. 1 jaar)
€30/dag per slachtoffer -65 j
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Ook plotse hartproblemen en beroertes die voorkomen tijdens de
herstelperiode onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis.
4. Rechtsbijstand
Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien. Hierin zijn de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
gewaarborgd.

Premie

Aanvragen

Aangiftes
Opmerkingen

Onderstaande premies gelden per georganiseerd evenement. De opbouw en/of afbraak van het evenement zitten
mee vervat in de evenementverzekering, ook wanneer deze op een andere dag dan het evenement vallen.
Evenement zonder bal
Aantal unieke deelnemers en/of medewerkers
Premie per evenement (max. 2 dagen)
Minder dan 200
€ 100
200 < 499
€ 200
500 < 1.000
€ 400
> 1000
Op vraag via verzekeringen@sporta.be
Evenement met bal*
Aantal unieke deelnemers en/of medewerkers
Premie per evenement (max. 2 dagen)
Minder dan 200
€ 150
200 < 499
€ 300
500 < 1000
€ 600
*Van toepassing op alle evenementen waar sporten met een bal beoefend worden
o Aanvragen moeten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement ingediend worden via Sporta Team
op www.sportateam.be/event.
o De verzekering is enkel geldig als de betaling vóór aanvang van het evenement werd ontvangen (datum
rekeningafschrift geldt als bewijs).
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren per mail of per post d.m.v. het
daarvoor bestemde aangifteformulier.
Meer informatie over de procedure kan je terugvinden op www.sportateam.be/event en in ‘Mijn Beheer’.
o Het is niet nodig om de namen van de deelnemers aan het evenement op voorhand door te geven. Alle
deelnemers en vrijwilligers zijn automatisch verzekerd.
o Deze polis kan niet afgesloten worden ter verzekering van een wielerwedstrijd. Organisatoren van duatlons
en triatlons kunnen deze verzekering wel afsluiten, maar enkel voor de gedeeltes lopen en zwemmen. Om
deelnemers aan een wielerwedstrijd te verzekeren, kan je vrijblijvend contact opnemen met Ethias
(bart.hannes@ethias.be)
o Indien de sportclub een (tijdelijk) personeelslid in dienst neemt om tijdens het evenement te werken,
volstaan de waarborgen van deze verzekeringspolis niet. Als werkgever ben je verplicht om een verzekering
‘arbeidsongevallen’ af te sluiten voor alle in dienst genomen personeelsleden.
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