BIJZONDERE VOORWAARDEN
POLIS 03/99115430 (vervangt 03/99.101.118)
Bijvoegsel 1 : ingang 01/01/2019
Er wordt verstaan :

1. VERZEKERDE PERSONEN
- wegkapiteins met/of zonder vervoermiddel in het kader van KB van 15/04/1980 wat
betreft de wielertoeristen en recreatieve uitstappen in het kader van de opleiding van
aspiranten en miniemen;
- koersdirecteurs, seingevers en helpers voor het opstellen en afbreken van tribunes of
andere opdrachten, vrijwilligers ter gelegenheid van wedstrijden ingericht door de
W.B.V. of F.C.W.B. of K.B.W.B. en clubleden of buitenlandse organisaties van
wedstrijden op Belgisch grondgebied, vrijwilligers die actief hun medewerking verlenen
aan het inrichten van een verzekerde organisatie en anderzijds helpen bij de organisatie
van niet-sportieve activiteiten met publiek.
- stewards die instaan voor de veiligheid en het respecteren van reglementen in de
E.M. piste Gent.
Kunnen tevens van de verzekering genieten, de seingevers van de gemeente, zoals de
brandweerlieden, de leden van de civiele bescherming, de leden van gelijkaardige
organisaties, voor zover de belanghebbenden geen uitkeringen genieten voortspruitend uit
een contract onderschreven door de gemeentediensten, of door de organisaties tot dewelke
zij behoren.
Er wordt nader bepaald dat de personen die helpen in opdracht van de inrichters verzekerd
zijn. In geval van ongeval zal de W.B.V. of F.C.W.B. of K.B.W.B. een attest afleveren
waaruit blijkt dat het slachtoffer handelde in opdracht van de inrichters.
De maatschappij neemt er nota van dat de seingevers aan elk kruispunt zullen opgesteld
zijn, in overeenstemming met het sportreglement van de W.B.V. of F.C.W.B. of K.B.W.B.
en/of met nieuwe wettelijke bepalingen.
2. OMVANG VAN DE VERZEKERING.
Onderhavige polis zal geen uitwerking hebben in geval van ongevallen die zouden
overkomen aan de aangestelde personen tijdens daden van het privé- of beroepsleven, maar
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wel deze hun veroorzaakt gedurende opdrachten die zij volbrengen voor rekening van de
inrichter, welke ook de aard van de opdracht is.
Bovendien zijn gewaarborgd de weg van en naar de woonst van de seingevers,
helpers en vrijwilligers voor de installatie van de tribunes, zelfs vanaf de plaats waar de
oproep hen bereikt tot de plaats van de samenkomst en op de omloop.
3. VERVOERMIDDELEN
Om hun opdrachten te vervullen en/of de trajecten af te leggen waarover hierboven
sprake,mogen de seingevers en de helpers voor de tribunes een privé- of een publiek
vervoermiddel gebruiken, in hoedanigheid van inzittende of nog als bestuurder van “een
rijwiel met of zonder motor of van een autovoertuig”.
4. WAARBORGEN
De verzekerde waarborgen bedragen per hoofd :
- overlijden

- blijvende werkonbekwaamheid
- tijdelijke werkonbekwaamheid
- medische zorgen
- verweer en verhaal

: 7.450,00 EUR (betaalbaar aan de echtgenote
of bij gebreke aan de wettige
erfgenamen)
: 14.875,00 EUR
:
7,50 EUR per dag (1)
:
1.750,00 EUR per geval (2)
: niet gedekt.

(1) In aanvulling van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal de vergoeding ”in
geval van tijdelijke werkonbekwaamheid” slechts betaalbaar zijn vanaf de 1ste tot de
200ste dag na het ongeval.
(2) In deze som zijn begrepen : de dokters, chirurgische-, farmaceutische- en
hospitalisatiekosten, kosten voor radiografie, massage, prothese, orthopedie, alsook andere
gelijkaardige kosten nodig ten gevolge van het ongeval.
De slachtoffers zullen de vrije keuze hebben van geneesheer, apotheker en
hospitalisatiediensten.
Deze kosten zullen terugbetaald worden mits voorlegging van de nodige bewijsstukken en
na tussenkomst van de mutualiteit met uitbreiding van de kosten niet opgenomen in het
tarief “R.I.Z.I.V” beperkt tot apotheek- en gipskosten.
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5. UITBREIDING VAN DE VERZEKERING
Zijn eveneens in de verzekering begrepen :
- de brandwonden en de ongevallen veroorzaakt door de bliksem- of een onvoorziene
electriciteitsslag.
- de overspanningen of scheuren van spieren, zelfs dan, wanneer zij het gevolg zijn van een
eigenlijke inspanning.
De breuken, zelfs bij ongeval opgelopen, zijn steeds uit de waarborg gesloten.
- de vergiftiging veroorzaakt, hetzij door een misdadige opzet van een derde, voldoende
bewezen, hetzij door het innemen, bij bewezen vergissing van een vergiftigde of bijtende
vloeistof niet bestemd voor consumptie.
- de bloedvergiftiging veroorzaakt ten gevolge van een ongeval.
- de gevolgen van eender welke beten van dieren, er inbegrepen, de gevallen van
hondsdolheid en miltvuur, met dien verstande, dat alle andere ziekten, ingeënt door beten
van dieren, uit de verzekering gesloten blijven.
- de ongevallen die het gevolg zijn van een aanval of aanslag gepleegd op de persoon van
verzekerde, zelfs tijdens stakingen of opstanden, behalve wanneer het bewezen is dat
verzekerde actief zou deelgenomen hebben aan de gebeurtenissen waarvan hij het
slachtoffer zou zijn.
6. GEVAL VAN DRONKENSCHAP
Er wordt bepaald dat de ongevallen overkomen in geval van kennelijke dronkenschap van
het slachtoffer slechts van de waarborg van de polis worden uitgesloten, voor zover de
dronkenschap het ongeval heeft beïnvloed en/of de gevolgen ervan, en uitsluitend in de
mate waarin deze het ongeval of de gevolgen ervan heeft beïnvloed.
7. VRIJSTELLING VAN AANGIFTE VAN GEBREKKIGHEDEN EN ZIEKTEN
De contracterende vereniging en de verzekerde personen zijn ervan ontslagen aan de
maatschappij de gebreken of ziekten aan te geven die één der verzekerde personen heeft of
in de toekomst zou kunnen oplopen.
Deze persoon is en blijft met volle recht verzekerd door onderhavig contract. Er is
nochtans verstaan dat, indien een ziekte of een toestand van ziekte de gevolgen van een
ongeval zou verzwaren, de maatschappij niet verplicht zal zijn de vergoeding uit te betalen,
uitgezonderd voor de gevolgen die het ongeval waarschijnlijk zou gehad hebben zonder de
verzwarende tussenkomst van de ziekte of van de ziekelijke toestand.
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8. VRIJSTELLING VAN INLEVEREN VAN EEN GEDETAILLEERD
VERZEKERINGSVOORSTEL
De contractant is er van ontslagen aan de maatschappij gedetailleerde
verzekeringsvoorstellen voor elk van de in dit contract vermelde verzekerden af te leveren.
9. VRIJSTELLING VAN AANGIFTE VAN KLEINE ONGEVALLEN
De contractant is er van ontslagen aan de maatschappij de ongevallen te verklaren die hij
onbeduidend acht, met dien verstande dat hem geen enkele vervallenverklaring toegepast
mag worden in geval van latere verzwaring van een ongeval dat aldus niet aangegeven
werd.
De aangifte wordt nochtans verplichtend vanaf het ogenblik dat er werkonbekwaamheid of
medische tussenkomst is.
10. VERGISSING, VERGETELHEID EN ONJUISTHEID
Iedere onjuiste verklaring, iedere verzwijging, iedere vergissing of vergetelheid vanwege
de contractant, zal te kwader trouw moeten gebeurd zijn om het verval van de rechten en/of
de toepassing van de strafmaatregelen, voorzien in de algemene voorwaarden, ten
gevolgen te hebben.
Voor het overige, zal ieder vervallenverklaring alleen toegepast worden op de persoon die
ze zal opgelopen hebben.
11. TERMIJNEN
In afwijking van de bepalingen van de algemene voorwaarden, begint de termijn slechts te
lopen vanaf de dag waarop de contractant zelf kennis kreeg van het ongeval.
12. LINKSHANDIGEN
Er wordt verstaan dat, zo de door onderhavig contract verzekerde personen linkshandig
zouden zijn, zij, ingeval van verlies van het linker bovenlid, de vergoeding die uitgekeerd
zou worden voor het verlies van de rechterarm, zullen genieten.
13. In afwijking van de bepalingen van de algemene voorwaarden, wordt verstaan dat
de maatschappij zich verbindt de polis niet op te zeggen na het ongeval, dan slechts
eventueel indien het totaal van de betaalde vergoedingen of reserves 75% zouden
bereiken van het bedrag van de netto geïnde premies of in te vorderen op het ogenblik
van het ongeval.
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Er zal bovendien rekening worden gehouden met de samenvoeging der premies sedert het
bestaan van huidig contract.
14. Alle aangiften en regularisaties evenals de afrekening en de regeling der premies en de
verliezen, zelfs elk bericht, mededeling en andere, van toepassing op huidig contract, zal
gelding geschieden via de NV. CONCORDIA, Sassevaartstraat, 46-301 te 9000 Gent,
bemiddelaar van huidig contract.

15. De waarborgen van de polis zijn van toepassing vanaf 01/01/2013.
De polis wordt verlengd vanaf 01/01/2013 voor een duurtijd van 3 jaar en wordt
nadien stilzwijgend verleend voor periodes van 3 jaar.

16. De premies en bijkomende premies zijn haalbaar door bemiddeling van de
NV CONCORDIA, ten zetel van de contractant, die in geval van ramp, niet van zijn
rechten op vergoeding vervallen verklaard zal kunnen worden wegens niet betaling van
de premie, dan wanneer hem een aanmaning per ter post aangetekend schrijven
toegestuurd, ten minste 15 dagen na zijn verzending zonder gevolg is gebleven.
17. De beschikkingen die hier voorafgaan, vernietigen en vervangen de algemene
voorwaarden die er mee in tegenspraak zouden zijn.
18. Tegenstrijdig de algemene voorwaarden wordt er vastgesteld dat de verzekering afloopt
op het einde van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde de leeftijd van 78 jaar heeft
bereikt.
Interpretatie van de overeenkomst
Wanneer de overeenkomst in meerdere nationale talen is opgesteld, dan zal, in geval van
betwisting, alleen rekening gehouden worden met de voor de verzekerde meest gunstige
tekst.
De vorige verzekeringsovereenkomst wordt vernietigd en vervangen door de
verzekeringsovereenkomst opgemaakt op datum van 24/01/2019.

DE VERZEKERINGSNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
AG Insurance
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