VERZEKERING SPORTKAMP
niet-ledenpolis 45.240.869
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Premie
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Periode
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Opmerkingen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Burgerlijke aansprakelijkheid

3. Rechtsbijstand
4. Hartfalen en beroertes

o Deelnemers aan een sportkamp
o Vrijwillige kampmedewerkers (lesgevers, trainers, kookouders, etc.). 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.
o Alle sportactiviteiten die beoefend worden tijdens het sportkamp, uitgezonderd kitesurfen, zeilwagenrijden,
speedsailing, schieten, skiën/snowboarden, motorrijden, speleologie, boksen, risicovechtsporten (oa.
kickboksen, full contact karate, mixed martial arts, muay tai boxing, …), bergbeklimmen en parachutisme.
o Alle nevenactiviteiten die naast sport bijkomend aan bod komen tijdens het sportkamp.
o In binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstandsverzekering!)
o Op de weg van en naar het sportkamp (uitgezonderd burgerlijke aansprakelijkheid)
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 € 30, gedurende max. 2 jaar, indien wordt aangetoond dat
er een verlies van beroepsinkomen bestaat en er geen enkel recht is op wettelijke
vergoeding.
€ 30
- per slachtoffer t/m 65 jaar
Nihil
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar
2. Burgerlijke aansprakelijkheid
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beschermt enerzijds elke kampdeelnemer en vrijwilliger die schade
veroorzaakt aan derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn kampdeelnemers tegenover elkaar als
derden te beschouwen. Talloze uitzonderingsregels (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 het sportkamp.
voor vrijwilligersorganisaties worden onderstaande minimum bedragen 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. Rechtsbijstand
Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien. Hierin zijn de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
gewaarborgd.
€ 6,00 per persoon per sportkamp (min. €120 per aangevraagde sportkampverzekering)
Je ontvangt een factuur van ons nadat jouw aanvraag afgerond werd.
Aanvragen moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het sportkamp ingediend worden via Zeker Sporten of via
digitale webapplicatie Mijn Beheer indien jouw organisatie al klant is bij Zeker Sporten.
De verzekering geldt voor de duur van het sportkamp. Begin- en einddatum geef je bij de aanvraag door.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Per post d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier. Het aangifteformulier en meer informatie over de
procedure kan je terugvinden op www.zekersporten.be in ‘Mijn Beheer’.
o Bij aanvraag van een sportkampverzekering moet steeds de naam, voornaam en geboortedatum van de te
verzekeren personen op voorhand doorgegeven worden (zie aanvraagformulier).
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o Indien de kamporganisatie een (tijdelijk) personeelslid in dienst neemt om tijdens het kamp 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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