SPORTKAMPVERZEKERING
Uitbreiding niet leden-polis 45.240.869
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Opmerkingen

1. Lichamelijke ongevallen
2. Burgerlijke aansprakelijkheid

3. Rechtsbijstand
4. Hartfalen en beroertes

o Deelnemende niet-leden
o Vrijwillige kampmedewerkers (lesgevers, trainers, kookouders, etc.). De waarborgen van deze polis zijn
conform de wet op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2006.
Deze verzekeringsoptie kan genomen worden voor niet-leden bij deelname aan:
o Een sportkamp dat georganiseerd wordt door een aangesloten sportclub, waarbij een sport beoefend wordt
die relevant is voor de sporttak(ken) waarvoor de club is aangesloten bij Sporta-federatie.
Voorbeeld: een dansclub organiseert een danskamp waarvoor ook niet-leden inschrijven.
o Alle nevenactiviteiten die naast sport bijkomend aan bod komen tijdens het sportkamp.
Idem basispolis sportongevallen:
o Sportkampen in binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstandsverzekering!)
o Op de weg van en naar het sportkamp (uitgezonderd burgerlijke aansprakelijkheid)
Idem basispolis sportongevallen
€ 3,90 per persoon per sportkamp, 35% korting voor aangesloten sportclubs reeds verrekend.
De verschuldigde premie wordt toegevoegd aan je Sporta-factuur.
Via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Aanvragen. Elke aanvraag dient
ten minste 2 dagen voor aanvang van het sportkamp ingediend te worden.
De verzekering geldt voor de duur van het sportkamp. Begin- en einddatum dienen bij de aanvraag
doorgegeven te worden.
De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:
o Bij voorkeur via Extranet (Ethias) – via Mijn Beheer
o Ofwel per post/e-mail d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier
Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je meer informatie op ‘Mijn Beheer’, onder het
menu Verzekeringen – Nieuwe aangiftes.
o Bij aanvraag van een sportkampverzekering voor niet-leden moet steeds de naam, voornaam en
geboortedatum van de te verzekeren personen doorgegeven worden via Mijn Beheer.
o Om in regel te zijn met de verzekering moet het sportkamp minstens 2 dagen op voorhand geregistreerd
worden in de online clubagenda van Mijn Beheer.
o Indien de sportclub een medewerker 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.
o Een sportkamp wordt niet aanzien als een wervingsactiviteit. De deelnemende niet-leden zijn dus niet
automatisch verzekerd via de gratis verzekering voor wervingsactiviteiten.

