ARENA

The Name in Sports Insurance

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE v.z.w.
Polissen nrs. “L.O.” 1.102.170 / B en “B.A.” 1.102.171 / B

VERZEKERINGSFORMULIER

RECREATIEVE WEDSTRIJDEN
VERZEKERINGSAANVRAAG VOOR DECRETAAL VERPLICHT TE VERZEKEREN TIJDELIJKE RISICO’S
(voor een beter begrip van de verzekeringsaanvragen wordt verwezen naar de polis)

Onderhavig verzekeringsformulier voorziet aanvraag voor verzekeringsdekking met betrekking tot “tijdelijke
risico’s”. Met hoofdsportactiviteiten wordt hierna bedoeld : zwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en
schoonspringen.
ALGEMENE GEGEVENS
(*)

Identiteit van de inrichtende club :

(*)

Naam en adres clubsecretaris of clubverantwoordelijke :

Enkel officiëel door een club ingerichte activiteiten komen in aanmerking.

VERZEKERINGSAANVRAAG VOOR HET INRICHTEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE
SPORTACTIVITEITEN VOOR NIET-LEDEN SPORTBEOEFENAARS
OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN (hieronder invullen)
Soort activiteit :
Plaats :
Datum :
Aanvangsuur :

Afsluitingsuur :
P R E M I E B E S T A N D D E L E N
De hiernavolgende premie (taksen en kosten inbegrepen) is deze verschuldigd voor de deelnemers aan de hoofdsportactiviteiten voor de hiernavermelde waarborgen “Lichamelijke Ongevallen” (Afd. I van de polis) en “Burgerlijke
Aansprakelijkheid” (Afd. III van de polis)
 LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
- Overlijden
€ 7.500- Blijvende Invaliditeit
€ 15.000- / Vanaf 51% : € 30.000- Behandelingskosten
RIZIV-barema
- Dagvergoeding
€ 25- (conform decreet)
 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Limiet per slachtoffer : € 2.500.000Absolute limiet : € 5.000.000Limiet per schadegeval : € 620.000-

- Lichamelijke Schade
- Stoffelijke Schade

PREMIE PER VERZEKERDE : € 0,25P R E M I E B E R E K E N I N G
Vermenigvuldig de onder A en B vermelde gegevens en U bekomt de verschuldigde premie voor de deelnemers.
A.

Premie per deelnemer : € 0,25-

B.
A

X

Aantal deelnemers :
B

=

€

De premie dient geregeld door overschrijving op de bankrekening nr. 210-0056842-52 van de N.V. ARENA.

Opgemaakt te :
Op datum van :

Handtekening clubsecretaris/verantwoordelijke :

Opmerking :
1) Overeenkomstig de polisbepalingen dient de verzekeringsaanvraag en de premiebetaling vóór de aanvang van het
te verzekeren “Tijdelijk risico” bij ARENA binnen te zijn, zoniet is er geen verzekeringsdekking.
Bij de overschrijving dient U duidelijk de naam van de federatie (V.Z.F.) en deze van uw club te vermelden.
2) Indien niet alle deelnemers gekend zijn de dag van de organisatie zelf mag een lijst binnen de 24 uur nà het afsluiten
van het evenement worden toegestuurd. Indien er dan nog een bijkomende premie zou verschuldigd zijn dient
deze geregeld samen met het toesturen van de (bijkomende) deelnemerslijst.
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