EVENEMENTVERZEKERING
Uitbreiding niet-leden-Polis
45.240.869

Verzekerde risico’s
Voor wie

Verzekerde
activiteiten

Waarborgen
Premie

Aanvragen
Aangiftes

Opmerkingen

1. Lichamelijke ongevallen
3. Rechtsbijstand
2. Burgerlijke Aansprakelijkheid
4. hartfalen en beroertes
De verzekerden zijn:
o Alle niet-leden die deelnemen aan het evenement
o Iedereen die als medewerker op vrijwillige basis helpt tijdens het evenement, de opbouw van het
evenement en/of de afbraak van het evenement. De waarborgen van deze polis zijn conform de wet
op vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2006.
Aangesloten clubs kunnen deze verzekering afsluiten bij de organisatie van een clubevenement (zowel
sportief als niet-sportief). Voorbeeld: volleybaltornooi, stratenloop, uitstap, barbecue, turnfeest,
mosselsouper e.d.
Deze verzekeringsoptie geldt voor alle niet-leden en vrijwillige medewerkers tijdens:
o De volledige duur van het evenement
o De opbouw en afbraak van het evenement
Idem basispolis sportongevallen, uitgezonderd beroertes en hartfalen.
Onderstaande premies gelden per georganiseerd evenement. De opbouw en/of afbraak van het
evenement zitten mee vervat in de evenementverzekering, ook wanneer deze op een andere dag dan het
evenement vallen. Alle premies zijn inclusief de clubkorting van 35%.
Evenement zonder bal
Aantal unieke deelnemers en/of medewerkers
Premie per evenement
Minder dan 200
€ 65
200 < 500
€ 130
500 < 1000
€ 260
Sporta-Run**
€ 35
Evenement met bal*
Aantal unieke deelnemers en/of medewerkers
Premie per evenement
Minder dan 200
€ 85
200 < 500
€ 175
500 < 1000
€ 350
*Van toepassing op alle evenementen waar sporten met een bal beoefend worden
**voor meer informatie over het Sporta-Run tarief kan je steeds de verzekeringshandleiding voor SportaRuns raadplegen.
o Aanvragen moeten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement ingediend worden via de
digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Opties.
o De verschuldigde premie zal toegevoegd worden aan je Sporta-factuur.
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 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 aangifte.
o Indien de sportclub een medewerker in dienst neemt om tijdens het evenement 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 Om in regel te zijn met de verzekering moet het evenement minstens 2 dagen op voorhand
geregistreerd worden in de online club-agenda van Mijn Beheer.
o Het is niet nodig om de namen van de deelnemers aan het evenement door te geven. Alle niet-leden
zijn standaard verzekerd.
o Het is ook mogelijk om niet-leden en vrijwillige medewerkers te verzekeren a.d.h.v. dagverzekeringen.
Dit aan een tarief van 2 euro per persoon per dag. Hiervoor is het wel noodzakelijk om alle namen van
de te verzekeren personen op voorhand door te geven.
o Deze polis kan niet afgesloten worden ter verzekering van een wielerwedstrijd. Organisatoren van
duatlons en triatlons kunnen deze verzekering wel afsluiten, maar enkel voor de gedeeltes lopen en
zwemmen. Om deelnemers voor een wielerwedstrijd te verzekeren, kan je vrijblijvend contact
opnemen met Ethias (bart.hannes@ethias.be)

