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Verzekering
van de Verenigingen

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief.
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Wat is dit voor type verzekering?
De verzekering van de Verenigingen is een multirisk verzekering en omvat de burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.), de rechtsbijstand (RB) en de lichamelijke
ongevallen (L.O.). De waarborg B.A. beschermt uw vereniging tegen de geldelijke gevolgen van haar burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en
materiële schade toegebracht aan derden. De verzekering RB vrijwaart haar juridische belangen als eiser. De waarborg L.O. beoogt de verzekerden
te vergoeden voor lichamelijke letsels opgelopen in het kader van de activiteiten van uw vereniging. Deze verzekeringen gelden volgens de specifieke
voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.

de buitencontractuele B .A. van uw vereniging, van
haar organen, haar aangestelden, haar leden en haar
vrijwilligers m.i.v. de wettelijk verplichte verzekering
die sommige verenigingen uit hoofde van de
regelgeving m.b.t. het vrijwilligerswerk dienen af te
sluiten.
Indien de vrijwilliger minderjarig is, is ook de B.A. van
de ouders in hun hoedanigheid van aansprakelijke
voor hun minderjarige kinderen (BW art. 1384)
verzekerd.
voor het inrichten van en de deelname aan de
activiteiten van de vereniging vermeld in de
bijzondere voorwaarden,
- incl. vergaderingen, repetities, trainingen, en
verplaatsingen in het kader van deze activiteiten,
- incl. het onderhoud en de herstelling van het
materiaal en de installaties die voor deze activiteiten
nodig zijn,
- het deelnemen aan beurzen of tentoonstellingen,
het uitbaten van een cafetaria of clublokaal, de
verkoop en de bereiding van voeding of dranken,
voor het organiseren van recreatieve manifestaties
voor de leden of van manifestaties voor het
inzamelen van fondsen voor de vereniging (zoals een
feest, een BBQ, een reis,…),
Uw rechtsbijstand, d.w.z.:
- uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor de
lichamelijke of stoffelijke schade die u hebt geleden,
- uw strafrechtelijke verdediging bij een schadegeval
waarvoor u beroep kan doen op de waarborg B.A.,
- het “onvermogen van derden”, d.w.z. uw vergoeding
in geval de derde die aansprakelijk is voor een
verzekerd schadegeval met zekerheid totaal
onvermogend is.

Wat is niet verzekerd ?
In de waarborg B.A., onder meer:
- opzettelijke schade en schade door dronkenschap
of een gelijkaardige staat, als de verzekerde 16 jaar
of ouder is,
- de materiële schade aan derden door een brand
of ontploffing die ontstaat in een gebouw van de
vereniging (het zogeheten verhaal van derden dat
verzekerbaar is in een brandpolis),
- schade door het gebruik van zeilboten (> 300 kg),
motorboten (> 10 CV din) en luchtvaarttuigen,
- schade aan roerende en onroerende goederen (incl.
dieren) die een verzekerde onder zijn hoede heeft.
In de waarborg Ongevallen, onder meer:
- opzettelijke ongevallen en deze veroorzaakt door
dronkenschap of een gelijkaardige staat,
- ongevallen door natuurrampen en nucleaire
ongevallen.

Zijn er beperkingen in dekking?
d e organisatie van recreatieve manifestaties of
manifestaties voor fund raising is automatische
verzekerd tot 2 manifestaties van één dag per jaar,
elk met max. 300 deelnemers. Meer of grotere
manifestaties kunnen op aanvraag worden verzekerd.
d e waarborg B.A. wordt verleend, per schadegeval, tot
beloop van:
- 19.000.000* € voor de lichamelijke schade,
- 950.000* € voor de materiële schade.
Er is een vrijstelling van 189,59* € per schadegeval,
voor de materiële schade,
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Uw lichamelijke ongevallen die zich voordoen tijdens
en door de verzekerde activiteiten, evenals op het
normaal traject heen en terug van uw woonplaats en
de plaats van de activiteiten.

in RB is uw strafrechtelijke verdediging en het verhaal
tegen de aansprakelijke derde verzekerd tot beloop
van 12.500 €; de insolventie van derden tot beloop
van 7.500 € per schadegeval (niet geïndexeerd).
Er is een tussenkomstdrempel van 189,59* €.
Voor een gerechtelijke procedure dient de waarde van
het geschil meer dan 500 € te bedragen (2.500 € voor
het Hof van Cassatie).

De maatschappij betaalt:
- het verzekerd kapitaal bij overlijden binnen 2 jaar na
het ongeval,
- het verzekerd kapitaal in geval van blijvende
invaliditeit (naar verhouding van de graad van
invaliditeit volgens de officiële Belgische schaal van
invaliditeiten) zodra de consolidatie is ingetreden
binnen 2 jaar na het ongeval,

* index 01/2002

 e dagvergoeding bij volledige tijdelijke ongeschiktheid
D
wordt uitgekeerd vanaf de 31ste dag na het ongeval,
gedurende één jaar. Ze wordt naar verhouding
verminderd bij gedeeltelijke ongeschiktheid, en ze
is beperkt tot het effectieve inkomensverlies van de
verzekerde,

- de verzekerde dagvergoeding bij tijdelijke
ongeschiktheid,
- de kosten voor de noodzakelijke medische
behandeling, incl. de kosten voor het vervoer
dat noodzakelijk is voor de behandeling, incl. de
kosten van een eerste prothese en van een eerste
orthopedisch apparaat.

 e kosten voor de noodzakelijke medische
D
behandeling worden betaald tot beloop van het
verzekerd bedrag, gedurende max. drie jaar na het
ongeval, en na tussenkomst en uitputting van de
wettelijke tussenkomst (RIZIV). De maatschappij
kan haar betalingen terugvorderen van de voor het
ongeval aansprakelijke derde.

Waar ben ik verzekerd?
U bent verzekerd in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• Indien er zich tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen voordoen in uw activiteiten of in uw risico om aansprakelijk te
worden gesteld,, moet u dat aan ons melden.
• U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet.
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden.Verder
moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.
• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkeid te erkennen.

Wanneer en hoe moet ik betalen?
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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