Lichamelijke ongevallen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
De verzekering “lichamelijke ongevallen” is onderschreven door AIG Europe S.A., een verzekeraar
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22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.
AIG Europe S.A., Belgisch bijkantoor is gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel BTW nummer: 0692.816.659. AIG Europe S.A. Belgisch bijkantoor is ingeschreven bij de Nationale
Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel, www.nbb.be. U vindt onze Privacy en AssurMifid Policy op www.aig.be

EasyClub Sportverzekering
Arena NV, Nerviërslaan 85, bus 2, 1040
Brussels, ontwikkelaar van het product, handelt
als gevolmachtigde onderschrijver
(ingeschreven bij de FSMA onder het nummer
10.365) voor rekening van AIG Europe SA
(Belgisch bijkantoor).

Opmerking: Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering.
Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. U vindt de
volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden van deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
Het EasyClub pakket is een collectieve verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor sportclubs en hun
aangesloten leden tijdens de niet-professionele beoefening in clubverband van de sport(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden. De
vermelde verzekerde bedragen worden niet geïndexeerd.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

✓ Lichamelijke ongevallen



o Definitie “ongeval”:
Een plotse, ongewilde en onvoorziene gebeurtenis,
waarvan de oorzaak vreemd en extern is aan het
organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk
letsel of de dood veroorzaakt.

o Erkende prestaties, zonder tussenkomst van de
mutualiteit;
o Medische kosten nà het hernemen van de
sportactiviteiten;

o Wordt gelijkgesteld met een “ongeval”:
zie Art. 8 van de Algemene Voorwaarden.

o Ongevallen met een vooraf bestaande toestand;

o Verzekerde bedragen:

o Ongevallen te wijten aan het gebruik van alcohol,
verdovende of stimulerende middelen;

▪ Bij overlijden: € 7.500,00;
▪ Bij blijvende invaliditeit: € 15.000,00;

o Ongevallen die zich voordoen nav. weddenschappen,
uitdagingen of kennelijk roekeloze daden;

▪ Medische behandelingskosten:
Keuze uit 4 formules: € 500,00; € 750,00;
€ 1.000,00 of € 1.250,00 per ongeval.

✓ Burgerlijke aansprakelijkheid
o De maatschappij dekt de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die de verzekerden, krachtens de
artikelen 1382 tem. 1386bis van het Burgerlijk
Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands
recht, kan worden ten laste gelegd voor lichamelijke
en/of materiële schade veroorzaakt aan derden door
het deelnemen aan de gedekte activiteiten.

o Ongevallen bij natuurrampen, oorlog of oproer;
o Schade aan brillen en contactlenzen.



Burgerlijke aansprakelijkheid
o De schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijke
verplichte verzekering;
o De schade voorvloeiend uit de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde die de ouderdom
van 16 jaar heeft bereikt en die ofwel opzettelijk schade
heeft veroorzaakt, ofwel in staat van dronkenschap of in
een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere
producten dan alcoholische dranken;

▪ Onder Lichamelijke schade verstaat men: elke
aantasting van de lichamelijke integriteit en de
geldelijke of morele gevolgen daarvan;

o De materiële schade veroorzaakt door vuur, door een
brand, een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een
brand die ontstaat in of overslaat van de gebouwen
waarvan de verzekerden eigenaar, huurder, bewoner of
gebruiker zijn;

▪ Onder Materiële schade verstaat men: elke
beschadiging, vernieling of verlies van (stoffelijke)
goederen, alsook elke fysieke aantasting van een
dier, met uitsluiting van diefstal.
o Verzekerde bedragen per schadegeval:

o De schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende
goederen en aan de dieren waarvan de verzekerden
huurder of bewaarder zijn of die voor gebruik of een
ander doel aan verzekerden zijn toevertrouwd;

▪ Lichamelijke schade: € 1.250.000,00 /
max. € 250.000,00 per slachtoffer
▪ Stoffelijke schade: € 250.000,00 /
vrijstelling: € 125,00

o De schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten

▪ De aansprakelijkheid van/voor vrijwilligers conform
de Wet van 03/07/2005
▪ Dekking organisatie niet-sportactiviteiten / uitbating
cafetaria in optie.

Lichamelijke ongevallen
o Medische of paramedische prestaties die niet erkend zijn
door het RIZIV;

van meer dan 200 kg, van motorboten en
luchtvaartuigen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!
!

Een eventuele franchise waarvan het bedrag in de
Bijzondere Voorwaarden bepaald wordt, blijft ten laste van
de verzekerde in geval van een gedekte schade
Schade is enkel gedekt ten belope van de limieten vermeld
in de polis
Verminderde tussenkomst in Overlijden en Blijvende
Invaliditeit indien ouder dan 70 jaar
(zie Art. 14bis van Algemene Voorwaarden)

Waar ben ik gedekt?

✓ België
✓ De dekking in deze verzekering is uitgesloten voor de landen/regio’s die onderworpen zijn aan economische of
commerciële sancties opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten van Amerika
(inclusief alle sancties opgelegd door de OFAC)

Wat zijn mijn verplichtingen?
— Op een eerlijke, duidelijke en volledige wijze antwoorden op de vragen die U worden gesteld
— De maatschappij moet bij iedere wijziging van het risico op de hoogte worden gebracht.

— De verzekeringsnemer en/of verzekerde dient alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te treffen om de schade tot een
minimum te beperken

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie is vooraf betaalbaar. De premie is haalbaar op de woonplaats van de verzekeringsnemer op aanbieding van het
kwijtschrift of bij kennisgeving van de premievervaldag. De door de wet opgelegde belastingen en bijdragen worden eraan
toegevoegd.
De premie moet tegen de vervaldag worden betaald na ontvangst van het bericht waarin de verzekeringsnemer om betaling
wordt gevraagd.
Bij niet-betaling van de premie zijn de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering van toepassing.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Het contract neemt aanvang op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar de waarborgen zullen slechts aan de
verzekerde verworven zijn na betaling van de eerste premie.
De verzekering wordt van rechtswege hernieuwd voor periodes van 1 jaar tenzij anders vermeld, behoudens opzegging per
aangetekende brief tenminste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw polis opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, door
een aangetekende brief te sturen naar [Arena N.V., Nerviërslaan 85, bus 2, 1040 Brussel].

