SAMENVATTING POLISVOORWAARDEN WIELRENNERS W.B.V./KBWB

De polis onderschreven door de federatie ten voordele van alle renners volgende
waarborgen:
1) PERSOONLIJKE VERZEKERING
- overlijden : € 17.500 € vanaf 5 jaar
- blijvende werkonbekwaamheid : € 35.000 bij 100 %, tot max. 2 jaar na ongeval.
- tijdelijke werkonbekwaamheid : € 30 per dag gedurende 2 jaar
bij totaal verlies aan beroepsinkomen en geen tussenkomst van ziekte- en invaliditeitsverzekering.
- medische kosten : terugbetaling gedurende max. 2 jaar na datum ongeval.
*vrijstelling van € 25 per schadegeval.
a) Indien er tussenkomst is van mutualiteit
alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties : 100% verschil tussen R.I.Z.I.V. en tussenkomst mutualiteit.
b) Indien geen tussenkomst mutualiteit (niet onderworpen aan R.S.Z.)
enkel terugbetaling van officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft dus ten laste
van de verzekerde.
c) indien geen tussenkomst mutualiteit om gesloten omloop/toegangsgeld + bezoldigingen
terugbetaling aandeel mutualiteit en resterende opleg blijft ten laste van verzekerde.
De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot € 350 voor alle prestaties niet
voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V. Er is een uitbreiding voorzien in de medische kosten
t.b.v. € 500/schadegeval voor die ongevallen waarbij MUTAS en eventueel de mutualiteit hun
tussenkomst weigeren op basis van de statuten (bijkomend naast het kapitaal van € 350
voor kosten die niet in het RIZIV zijn opgenomen).
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot € 600 per slachtoffer en per ongeval,
met een maximum van € 150 per tand.
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen.
* Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen.
Anderzijds is verzekeraar gesubrogeerd in rechten/vorderingen van verzekerde tegenover derden met
als gevolg dat de bedragen, betaald in hoofde van de waarborg "persoonlijke verzekering", in
vermindering worden gebracht van de vergoedingen bekomen in gemeen recht.

2) BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN
- Lichamelijke schade : € 2.500.000 per slachtoffer en € 5.000.000 per schadegeval.
De lichamelijke schade is “onbeperkt” voor schadegevallen die onder het KB 21.8.67 tot
reglementering van wedstrijden vallen.
- stoffelijke schade: € 620.000 € per schadegeval en onder aftrok van een
geïndexeerde vrijstelling van € 123,95 ingevolge K.B. van 12.1.84 enkel voor niet-decretaal
verplichte verzekerden of activiteiten die niet uitgaan van de federatie of haar clubs.
*Ingevolge wijziging ingaande op 1.6.94 op de nieuwe wet op landsverzekeringen dient de prioritaire
verzekeraar het volledig bedrag van de schade aan tegenpartij te betalen.
Deze regel is enkel van kracht voor ongevallen op oefening gezien we in geval van wedstrijd
zelf prioritair zijn.
Tijdens oefening/privaat leven is de prioritaire verzekeraar hier de familiale zodat men ook altijd
aangifte aan hen moet doen.

3) RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL
€ 7.436,81 per schadegeval
Omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.

