Verzekeringen

Verzekeringen

OVERZICHT POLISSEN
I.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden
welke aangesloten zijn bij de federatie; de verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de
normale clubwerking vallen.
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig voor:
- alle leden
- de vrijwilligers niet-leden
- de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten

-

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is geldig voor:
- de club
- de leden van de club
- de vrijwilligers niet-leden
de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten

II.

FACULTATIEVE VERZEKERINGEN
II a. Verzekering medische kosten en repatriëring buitenlandse trainers en gymnasten
II b. Polis contractuele aansprakelijkheid (voor clubactiviteiten; bij andere activiteiten of hogere waarborgen kan een
“polis op maat” aangevraagd worden)

- schade aan gebouwen
- schade aan materiaal
II c. Polis brand
- schade aan gebouwen
- schade aan materiaal
II d. Polis Ethias Assistance voor clubs (reizen naar het buitenland) (voor verplaatsingen naar het buitenland
welke vooraf en schriftelijk meegedeeld worden)

- hulpverlening aan personen:
- in het buitenland
- in België
- hulpverlening in verband met het motorrijtuig (de motorrijtuigen)
- in het buitenland
- in België
- bijstand aan de woning
II e. Verzekering aansprakelijkheid bestuurders
- enkel voor vzw’s
- polis tegen persoonlijke bestuursfouten
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-

ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste verklaring, inbreuk op wettelijke of
statutaire bepalingen of beheer- en controlefout.
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I.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Ethias - Polis nr. 45.262.250
ALGEMENE VOORWAARDEN:
zie verzekering tegen sportongevallen, algemene voorwaarden (Te downloaden op www.Gymfed.be
“Een ongeval, wat nu?”)
BIJZONDERE VOORWAARDEN:
zie verzekering tegen sportongevallen, speciale voorwaarden (Te downloaden op www.Gymfed.be
“Een ongeval, wat nu?”)
Bijkomend aan de polis 45.262.250, ENKEL VOOR LEDEN:
(dus NIET van toepassing voor niet-leden en/of vrijwilligers!! )

1. De terugbetaling medische kosten niet-RIZIV blijven € 625, maar worden opgetrokken met € 250 voor
terugbetaling van apotheekkosten en gipsen welke door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet zijn
opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV.
---------2. Voor ongevallen (datum ongeval vanaf 1 juli 2014) is de maximumduur voor de terugbetaling van
onkosten 3 jaar ipv 2 jaar (ENKEL VAN TOEPASSING VOOR DE LEDEN, NIET voor de niet-leden en/of vrijwilligers!!)
---------3. De polis lichamelijke ongevallen wordt uitgebreid met de waarborg “een hart voor sport” (het zich plots
manifesteren van een beroerte (C.V.A.) en
een hartprobleem (zijnde een acuut hartfalen,
hartritmestoornissen of een hartinfarct)).
De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren:
- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze
activiteit verder te zetten;
- ofwel tijdens de herstelperiode net na én op de plaats van de verzekerde sportactiviteit;
- ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats.
Deze waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots
manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een
openbaar of privéziekenhuis.
Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de verzekeringsnemer, zijnde:
- de sportende leden;
- de trainers;
- de juryleden an andere erkende officials.
Uitsluiting:
een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische
stoffen of doping.
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Gewaarborgde bedragen:
- behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen tot 100 % van
het RIZIV-tarief binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of het
hartprobleem;
- bij overlijden: een vaste vergoeding van € 8.500 per slachtoffer (begrafeniskosten inbegrepen)
- bij blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum € 35.000 per slachtoffer jonger dan 65
jaar naar rato van de graad van invaliditeit;
- bij tijdelijke ongeschiktheid: een dagvergoeding van € 30 per slachtoffer jonger dan 65 jaar gedurende
1 jaar, te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem voor zover
werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering van arbeidsongeschiktheid.

VERHOOGDE WAARBORGEN:
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de kapitalen
in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op:
Overlijden :

Blijvende invaliditeit:
Tijdelijke ongeschiktheid:

slachtoffer van 5 jaar of ouder € 16.500
(+ € 8.500 standaardwaarborgen)
slachtoffer jonger dan 5 jaar
Nihil
€ 15.000 (+ € 35.000 standaardwaarborgen) t.e.m. 65 jaar
€ 6/dag in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende twee jaren te
rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

Bij betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN
1. Procedure voor aangifte en schadebetaling
- Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris). Speciale aangifteformulieren
zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van het net gedownload worden (
www.Gymfed.be “Een ongeval, wat nu?”)
- De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de Gymnastiekfederatie binnen
de 8 werkdagen na het ongeval! OF kan de aangifte online ingeven in het ledenbeheer (enkel de
administrator en lidbeheerder zijn hiervoor gemachtigd)
- De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe; bij online
aangifte én mits het doktersattest of geupload werd of opgestuurd naar de federatie, wordt de
aangifte goedgekeurd. In beide gevallen wordt betrokkene hiervan op de hoogte gesteld.
- Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt
attest van genezing.
- De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het
slachtoffer.
- De franchise bedraagt € 25 per dossier.
- Een dossiernummer Ethias wordt slechts toegekend indien er kosten aan het dossier verbonden zijn.
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2. Aangifte van sportpromotionele activiteiten
Om de niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moeten volgende procedure gevolgd
worden:
- de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de Gymnastiekfederatie meedelen
(vergezeld van brochure, folder, brief … met de aankondiging van de activiteit)
- enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking (opendeurdagen,
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen en lokale evenementen, ….)
3. Aangifte van sportieve nevenactiviteiten
De polis voorziet een waarborg voor volgende ‘sportieve’ nevenactiviteiten: zwemmen, fietsen,
wandelen, joggen…
Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten verzekerd worden onder
volgende voorwaarden:
- melding van de activiteit ten minste twee weken voor aanvang aan de Gymnastiekfederatie met
opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden)
- de verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie moet
betaald worden.
- de bijkomende premie wordt door de club betaald aan de Gymnastiekfederatie die hiervoor een
factuur opmaakt.
II. FACULTATIEVE VERZEKERINGEN

II. a. Verzekering medische kosten en repatriëring buitenlandse trainers en gymnasten
II. a. 1. Aanvragen verzekering
De clubs kunnen een verzekering aanvragen door het volgen van de procedure:
- aanvraag tenminste twee weken voor de aankomst van de buitenlandse trainers/gymnasten
- melding van de nodige gegevens:
• Naam, geboortedatum en land van oorsprong van de te verzekeren personen
• Periode van verblijf en adres waar de personen zullen verblijven
- de club betaalt de premie na ontvangst van een factuur van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen
II. a. 2. Premie (alle taksen inbegrepen)
€ 3 per persoon per dag, met een minimum van € 38 per contract (per contract betekent hier per aanvraag
- vb club doet een aanvraag voor 3 personen voor een zelfde periode)
II. a. 3. Doelgroep
Deze Chartis-verzekering is bedoeld voor de buitenlanders of hun familieleden, die de leeftijd van 60 jaar
nog niet hebben bereikt en die tijdelijk in één of verschillende Schengen-landen verblijven, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland inbegrepen. Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg
overlijden en blijvende invaliditeit door ongeval, een bijstandswaarborg evenals repatriëring.
II. a. 4. Duur
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Deze Chartis-verzekering dekt de buitenlandse verzekerde na eventuele tussenkomst van zijn sociale
zekerheidssysteem en aftrek van tussenkomsten uit andere verplichte verzekeringen
(bv. arbeidsongevallenverzekering) voor de duur van ten hoogste 6 maanden.
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II. a. 5. De waarborgen volgens de algemene voorwaarden van de polis
•

Medische kosten
Maximale tussenkomst van € 50 000 per verzekerde, per periode.
Terugbetaling van medische kosten, hospitalisatie- en ambulante kosten van de verzekerde en zijn
verzekerde gezin. Vrijstelling per schadegeval: € 50

•

Bijstand
• Repatriëring naar woonplaats: reële kosten
• Repatriëring stoffelijk overschot: reële kosten
• Terugbetaling van de lijkkist: € 1 500
• Vervroegde terugkeer in geval van overlijden van een ouder: reële kosten

•

Individuele verzekering in geval van ongeval
• Kapitaal overlijden: € 12.500
• Kapitaal overlijden door gebruik openbaar vervoer: € 25 000
• Kapitaal in geval van gedeeltelijke of totale blijvende invaliditeit: € 25 000

De Algemene voorwaarden van de polis kunnen gedownload worden via het clubnet (het intranet voor de
clubs van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen op de website (www.Gymfed.be)) of toegestuurd worden op
aanvraag. Intekenen op deze polis volstaat via mail naar verzekeringen@Gymfed.be met vermelding van:
- Naam activiteit + te verzekeren periode
- Te verzekeren personen: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit
- Locatie activiteit
- Locatie verblijfplaats
II. b. Polis contractuele aansprakelijkheid (Ethias – polisnummer 45.188.729) (= polis materialen bij
evenementen)

De Gymfed heeft bij Ethias een polis onderschreven voor zichzelf en haar aangesloten clubs voor het
verzekeren van ingebruikgenomen gebouwen of installaties.
De waarborgen hebben hun uitwerking zowel tijdens de duur van de manifestaties als 5 dagen voordien
voor het klaarzetten en 5 dagen nadien voor het terug in orde brengen van de lokalen of plaatsen waar de
verzekerde activiteiten plaatsvinden.
De dekking heeft slechts uitwerking bij afwezigheid of na tussenkomst van elke andere polis, zelfs van
jongere datum, tot dekking, zelfs gedeeltelijk, van dezelfde risico’s.
Voornoemde polis waarborgt de contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid welke ten laste
kan gelegd worden van de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs, hun besturen in de uitoefening
van hun mandaat en de aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functies, welke
schade veroorzaken door een ongeval:
-

aan de ingebruikgenomen gebouwen met het oog op de organisatie van de verzekerde activiteit;
aan het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard die zich bevinden in voornoemde gebouwen
en door de verhuurder ter beschikking gesteld worden van de verzekerden.
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De schade, voortkomend uit water, brand of ontploffing is hierbij uitgesloten!
Deze risico’s moeten het voorwerp uitmaken van een brandverzekering (zie verder).
De burgerlijke aansprakelijkheid , die ten laste kan gelegd worden van de verzekeringsnemer en zijn clubs,
en die voorkomt uit de organisatie van hun activiteiten die schade veroorzaakt aan derden, zit vervat in de
“polis 45.262.250 lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid” (zie eerder) voor de clubs van
de Gymnastiekfederatie en haar leden.
Bedrag van de toegestane waarborgen: de waarborg is beperkt tot € 12.500 per schadegeval met een
vrijstelling van € 125.
Premie:
Duur van de ingebruikname
1 dag
2 dagen
3 of 4 dagen
5 tot 8 dagen
9 tot 31 dagen
volledig jaar

Totaal
€ 27.31
€ 36.05
€ 43.70
€ 51.35
€ 60.09
€ 109,25

II c. Polis brand (Ethias – polisnummer 38.061.621)
Verzekerde kapitalen en waarborgen:
De schadevergoeding wordt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, beperkt tot:
- brand: huur- en/of gebruikersgevaar van gebouwen of gedeelten van gebouwen en aan hun inhoud:
€ 495.787,05
- storm – hagel – sneeuw- of ijsdruk: gewaarborgd
- waterschade: gewaarborgd
- rechtsbijstand: gewaarborgd
Premie:
Duur van de ingebruikname
1 dag
2 dagen
3 of 4 dagen
5 tot 8 dagen
9 tot 31 dagen
Volledig jaar

Totaal
€ 6.42
€ 8.35
€ 10.24
€ 12.22
€ 14.14
€ 25,71

Opmerking:
- duur van de ingebruikname: dit is het aantal dagen dat de manifestatie in beslag neemt, zonder
rekening te houden met de nodige dagen voor het klaarzetten en het terug in orde brengen van de
gebruikte lokalen.
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-

-

Indien de ingebruikname van de lokalen verspreid is over niet opeenvolgende dagen, worden de
effectieve gebruiksdagen samengeteld voor de berekening van de premie en dit over een periode van
maximum 1 jaar
Indien éénzelfde organisatie lokalen van verschillende gebouwen in gebruik neemt, moet de premie
betaald worden voor elk van de gebouwen. De gebruiksdagen mogen hier niet samengeteld worden!!

II d. Polis Ethias Assistance voor clubs (reizen naar het buitenland) (voor verplaatsingen naar het buitenland
welke vooraf en schriftelijk meegedeeld worden)

II d 1: Hulpverlening aan personen:
-

in het buitenland
- Ethias staat in voor vervoer en/of repatriëring van de zieke of gewonde (enkel indien Ethias
vooraf het vervoer goedkeurt)
- Bij ongeval of verdwijning worden de kosten voor opzoekings- of reddingswerken vergoed tot
maximaal 6.250 euro
- Reis van een in België achtergebleven familielid naar de opgenomen verzekerde (max. 500
euro in totaal of 100 euro per nacht – max. 5 dagen)
- Bij overlijden de kosten van een lijkkist (max 750 euro), administratieve kosten en repatriëring
- Vervroegde terugreis bij overlijden van een familielid (na attest van overlijden)
- Vervroegde terugreis bij een hospitalisatie in België van de echtgeno(o)t(e) of partner, een
ouder of kind (na medisch attest)
- Vervroegde terugreis bij ernstige schade aan de woning (terugreis voor één verzekerde)
- Terugbetaling van medische (max. 1.250 euro), heelkundige, farmaceutische en
ziekenhuiskosten (max. 500.000 euro), tandverzorging (max. 125 euro) per verzekerde en per
gebeurtenis.
- Verlengd verblijf in het buitenland (om medische redenen én met attest) (max. 65 euro per dag
gedurende max. 8 dagen)
- Bezorgen van dringende geneesmiddelen (kosten van het geneesmiddel zelf niet inbegrepen)
- Verzendingskosten voor het opsturen van brillen
- Verzendingskosten voor bijstand bagage
- Blokkeren van bankrekening

-

in België
- Bij overlijden
- Vervoer van zieken of gekwetsten

Premie per verzekerde:
Duur

Europa/Maghreb-landen

Andere Landen

(= Noord- en West-Afrika, Marokko,
Lybië, Tunesië, Mauretanië, Algerije)

1 dag
2 tot 3 dagen
4 of 5 dagen
6 tot 11 dagen
12 tot 17 dagen
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18 tot 23 dagen
24 tot 32 dagen
Per bijkomende

maand

€ 18,67
€ 22.50
€ 11,33

€ 32,28
€ 41,39
€ 18,83

(iedere begonnen maand telt als
een gehele)
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II d 2: Hulpverlening in verband met het motorrijtuig (de motorrijtuigen)
- Verzekerbare rijtuigen: vierwielige motorrijtuigen met max. massa van 3,5 ton / tweewielige
motorrijtuigen boven 50 cc / een door een verzekerd voertuig getrokken caravan of
bagageaanhangwagen / een boottrailer / een bedrijfsvoertuig waarvan één van de verzekerden
de gebruikelijke bestuurder is en waarvan het gewichrt minder is dan 3,5 ton
- De rijtuigen en aanhangwagens en caravans moeten in België ingeschreven zijn
- Voertuigen ouder dan 10 jaar uitgesloten
-

in het buitenland
- Opzoeken en opsturen van onderdelen
- Ter plaatse zenden van een chauffeur
- Repatriëring van het motorrijtuig na pech of ongeval, repatriëring van het herstelde
motorrijtuig, repatriëring van het motorrijtuig na diefstal, bij natuurrampen
- Repatriëring van de verzekerden aan boord van het onbruikbare motorrijtuig
- Sleepkosten bij pech of ongeval
- Vervangwagen (max. 5 opeenvolgende dagen)

-

in België
- Terugreis van de passagiers bij ongeval of ziekte van bestuurder
- Depannage of slepen na pech of ongeval
- Terugreis van de passagiers van het onbruikbare motorrijtuig
- Vervangwagen (max. 5 opeenvolgende dagen)

Premie per voertuig:
(voor minibussen, mobilhomes en vrachtwagens tot 3,5 ton dienen deze premies te worden verdubbeld)

Duur

Europa/Maghreb-landen

Andere Landen

(= Noord- en West-Afrika, Marokko,
Lybië, Tunesië, Mauretanië, Algerije)

1 dag
2 tot 3 dagen
4 of 5 dagen
6 tot 11 dagen
12 tot 17 dagen
18 tot 23 dagen
24 tot 32 dagen
Per bijkomende

maand

€ 3,94
€ 7,78
€ 14,00
€ 20,61
€ 27,22
€ 33,94
€ 40,89
€ 20,61

niet gewaarborgd

(iedere begonnen maand telt als
een gehele)

II d 3: Bijstand aan de woning
- Bij verlies of diefstal van de sleutels van de woning van de verzekerde (max. 50 euro)
- Met uitzondering van de inhoud van het gebouw (vb ijskast, wasmachine, …), niet-aangrenzende
bijgebouwen, afsluitingen en omheiningen
- Om schade te voorkomen of te beperken of om een dringende en voorlopige herstelling uit te voeren
(max. 350 euro per schadegeval)
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II e. Verzekering aansprakelijkheid bestuurders
- enkel voor vzw’s
- polis tegen persoonlijke bestuursfouten
- ingevolge een vergissing, fout, verzuim, nalatigheid, onjuiste verklaring, inbreuk op wettelijke of
statutaire bepalingen of beheer- en controlefout.
- Er zijn 2 opties mogelijk:
Of tot 125.000 euro per jaar (premie incl. taksen: 125 euro/jaar)
Of tot 250.000 euro per jaar (premie incl. taksen: 165 euro/jaar)
- Meer info op www.Gymfed.be in « Mijn verzekeringen »

Hoe kan een club
de polis Contractuele Aansprakelijkheid afsluiten?
de polis Brand afsluiten?
de polis Assistance clubs afsluiten?
de polis verzekering aansprakelijkheid bestuurders afsluiten?

Procedure van aangifte:
De algemene voorwaarden, intekenformulieren en aangifteformulieren van deze polissen kunnen
gedownload worden via www.Gymfed.be “Mijn verzekeringen” (enkel indien kan ingelogd worden) of
toegestuurd worden op aanvraag.
De club vult het intekenformulier in en stuurt dit op naar de Gymnastiekfederatie, minstens één maand
vóór het evenement. De Gymnastiekfederatie stuurt de aanvragen door naar de verzekeringsmaatschappij.
De maatschappij stuurt haar factuur naar de club en het bewijs van betaling = bewijs van verzekerd zijn.
OPGELET: de aanvraag voor een jaarpolis moet elk jaar hernieuwd worden. De polissen worden niet
automatisch verlengd! Uitzondering hierop is de polis Aansprakelijkheid bestuurders (deze wordt
automatisch en jaarlijks verlengd)
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