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Welk soort verzekering is dit? 
De Sportverzekering dekt zowel de lichamelijke letsels als de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde tijdens de niet-professionele 
uitoefening van een aantal sportactiviteiten, bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract, zowel individueel als in groepsverband. 
Tenzij anders vermeld zijn de in dit document vermelde verzekerde bedragen en vrijstellingen geïndexeerd (indexcijfer van de consumptieprijzen 
247,71 voor de maand januari 2018). 

Wat is er verzekerd?

ü Lichamelijke ongevallen:
• een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel

veroorzaakt ten gevolge van de sportactiviteiten
die in de polis zijn vermeld en waarvan de oorza(a)
k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het
slachtoffer;

• ook een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of
een hartinfarct tijdens de sportactiviteiten zijn
verzekerd;

• bovendien is schade veroorzaakt door een daad
van terrorisme, zoals gedefinieerd en geregeld
door de wet van 1 april 2007, gedekt.

      Verzekerde bedragen Standaardformule:

• bij overlijden: € 7 436,81 (niet geïndexeerd) ;
• bij blijvende invaliditeit: € 14 873,61 (niet-

geïndexeerd);
• behandelingskosten: tot beloop van het tarief van de

ziekte- en invaliditeitsverzekering, gedurende één jaar.

      Verzekerde bedragen Gepersonaliseerde formule:

• bij overlijden: tot € 148 736,11 (niet-geïndexeerd);
• bij blijvende invaliditeit: tot € 297 427,23

(niet-geïndexeerd);
• behandelingskoste : tot twee keer het tarief van de

ziekte- en invaliditeitsverzekering, gedurende één
jaar ;

• tijdelijke ongeschiktheid: dagvergoeding van het
werkelijk geleden inkomensverlies, tot maximum het
verzekerd bedrag.

ü Burgerlijke aansprakelijkheid
Dekking voor lichamelijke en stoffelijke schade
veroorzaakt door de verzekerde aan derden,
waarvoor zij aansprakelijk zijn en voortvloeien uit
sportactiviteiten die vermeld staan in de bijzondere
voorwaarden van het contract.
Verzekerde bedragen per schadegeval:
• lichamelijke schade: € 25 662 699,97;
• stoffelijke schade: € 1 283 134,90.

Wat is er niet verzekerd?  

x Lichamelijke ongevallen:

• door het slachtoffer of door één van de
rechthebbenden opzettelijk veroorzaakte
ongevallen;

• ongevallen overkomen aan de verzekerde wanneer
deze zich onder invloed bevindt van hetzij
alcoholische drank, hetzij narcotica of verdovende
middelen, zonder medische controle genomen
of boven de voorgeschreven dosis of medische
voorschriften;

• ongevallen als gevolg van het gebruik van doping.

x Burgerlijke aansprakelijkheid:

• de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke
verplichte verzekering;

• de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van
een verzekerde die de ouderdom van zestien jaar
heeft bereikt en schade heeft veroorzaakt hetzij
opzettelijk, hetzij ingevolge dronkenschap of een
analoge staat te wijten aan het gebruik van andere
producten dan alcoholische dranken;

• schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke
voorwerpen van andere beoefenaars;

• schade die normaal voorzien en vermeden kan
worden wanneer zij het gevolg is van de aard zelf
van de beoefende sport(en).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Burgerlijke aansprakelijkheid: een vrijstelling van
€ 256,63 per schadegeval inzake stoffelijke schade.

! Bij een beroerte of een hartinfarct wordt onze
tussenkomst verleend aan verzekerden jonger dan
65 jaar.
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Waar ben ik verzekerd?

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen.

• Indien er zich een schadegeval voordoet, bent u verplicht om:

- alle redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken;

- zo vlug mogelijk, en uiterlijk binnen acht dagen, aangifte te doen van het schadegeval, van de omstandigheden
(met vermelding van de plaats, de datum en het uur) en de gekende of vermoede oorzaken ervan en van de naam, de
voornaam en de woonplaats van de eventueel aansprakelijke personen en de voornaamste getuigen.




