Verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen - culturele vereniging
Ingevolge uw verzoek geven wij u hierbij een overzicht van onze waarborgen en premievoorwaarden voor
verzekering der:

•

Burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging als organisator van activiteiten;

•

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de bestuursleden, aangesloten leden en haar
vrijwilligers (vaste en occasionele).
De waarborgen van deze offerte zijn niet van toepassing op de organisatie van:

•

•
•

gevaarlijke sporten, zoals wintersporten in het algemeen, gevechtssporten (behalve judo), alpinisme, paintball,
speleologie, duiken in open water, avontuurlijke sporten (zoals rappel, death ride, apenbrug, etc.), schieten met
vuurwapens, gemotoriseerde sporten en luchtsporten in het algemeen (zoals zweefvliegen, delta-plane,
parachutisme, parapente, parasailing, etc.);
wielerwedstrijden welke vallen onder het KB van 21 augustus 1967 of alle andere wettelijke bepalingen welke
deze wetgeving zouden vervangen, wijzigen of aanvullen;
pop- en rockconcerten.
I

Waarborgen

Burgerlijke aansprakelijkheid

•
•

Lichamelijke schade tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval.
Materiële schade tot 625.000,00 EUR per schadegeval.
Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging

•
•

•
•
•
•

Burgerlijke verdediging: zoals in A. hiervoor.
Strafrechtelijke verdediging: tot 12.500,00 EUR per schadegeval.
De waarborgen uit punten A en B zijn enkel van toepassing tijdens de verzekerde activiteit.
Lichamelijke ongevallen
BehandelingskostenTerugbetaling, na tussenkomst van de mutualiteit, van de geneeskundige verstrekkingen
(behandelingskosten: medische, farmaceutische, ziekenhuisopname, etc.) welke zijn opgenomen in de
nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief van toepassing op het ogenblik dat de zorgen verstrekt
worden.
Terugbetaling van de medische kosten welke niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot
250,00 EUR per slachtoffer. Deze kosten worden terugbetaald voor zover zij werden voorgeschreven door een
arts.
Terugbetaling van de kosten voor tandprothese tot 500,00 EUR per slachtoffer zonder 125,00 EUR per
beschadigde tand te overtreffen.
Terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen.
Terugbetaling van de begrafeniskosten tot 620,00 EUR per slachtoffer.
Vaste vergoedingen

•
•

overlijden: 7.500,00 EUR per slachtoffer
bestendige invaliditeit :
maximum 15.000,00 EUR per slachtoffer naar rato van de graad van invaliditeit;
De waarborgen uit punt C zijn zowel van toepassing tijdens als op de weg naar en van de verzekerde activiteit.
II

Premie

De hiervoor omschreven verzekering kan worden afgesloten tegen betaling van een forfaitaire jaarpremie .

