REISVERZEKERINGEN

PARANTEE-PSYLOS vzw

Masterpolis nr. 2.009.718 / 0020

ARENA SPORTS GROUP TRAVEL PROGRAM

In het verlengde van federale sportpolissen sluit ARENA aangepaste reisverzekeringspolissen af voor de bij
deze federaties aangesloten leden.
De bedoeling is in de eerste plaats reisverzekeringen aan te bieden waarin het beoefenen van de door
de federale polissen verzekerde sportactiviteiten zonder discussie is inbegrepen.
Deze specifieke reisverzekeringen zijn voorbehouden aan clubs en leden van federaties die met ARENA in
dit verband een overeenkomst hebben (zie hoofding).
De reisverzekeringen gelden enkel in het buitenland, gedurende de opgegeven reisperiode.
Maximum duurtijd per verzekerde reis : 45 dagen.
Maximum aantal toegestane verzekerden per reis : 500 personen.
Ter info : Zij die een reisbijstandverzekering zouden hebben via hun mutualiteit doen er best aan zich
eerst te bevragen of de sportactiviteit die zij in het buitenland gaan beoefenen wel degelijk onder
toepassing van deze door de mutualiteit aangeboden dekking valt.
Dit is inderdaad helemaal niet zeker.

DE VERZEKERDE WAARBORGEN
A. ONGEVALLEN- EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING


De reisverzekering is van toepassing op alle tijdens de verzekerde reis overkomen ongevallen en
ziektes (behalve uiteraard de uitgesloten risico’s).
Voor wat meer bepaald de verzekerde sportongevallen betreft is de reisongevallenverzekering
aanvullend aan de waarborgen voorzien in de federale polis.
WAARBORGEN VAN DE REISVERZEKERING
•

Accidenteel overlijden

: € 12.500-

•

Blijvende invaliditeit

: € 25.000-

(deze waarborg is niet van toepassing bij sportongevallen)

•

Medische kosten

: € 125.000-

per verzekerde/per trip

(in deze waarborg zijn ook ziektes inbegrepen)

Vrijstelling : € 125

De verzekerde sportactiviteiten :
De sportactiviteit zoals ze gedefinieerd staat in de federale polis. Voor zover voorzien in de federale
polis kan de verzekerde sportactiviteit worden beoefend onder vorm van wedstrijden, competitie,
training of recreatief. Buiten groepsverband enkel recreatief.
Voor wat de medische kosten betreft heeft de waarborg in deze context een aanvullend karakter aan
de waarborg verworven uit hoofde van de federale polis.
De vrijstelling van € 125,00- is niet suppletief aan de tussenkomst van de federale polis en zal bijgevolg
zelfs volledig wegvallen zodra de tussenkomst van de federale polis € 125,00- beloopt.
Het beoefenen tijdens het verblijf van andere sporten dan de verzekerde sportactiviteiten is in de
waarborg inbegrepen voor zover het recreatieve beoefening betreft buiten elke vorm van competitie en
(tenzij het om ongevaarlijke sporten gaat) voor zover er melding van wordt gemaakt op het aanvraagverzekeringsformulier.



In de waarborg “Medische kosten” is ook de naverzorging in België inbegrepen, gedurende maximum
een periode van 180 dagen.
De terugbetalingen zijn in dat geval evenwel beperkt tot het verschil tussen het R.I.Z.I.V.-barema en het
terugbetalingsbarema van de mutualiteit.

Voor wat sportongevallen betreft is naverzorging in België niet in de waarborg “Medische kosten” van
de reisongevallenverzekering inbegrepen. Hiervoor wordt verwezen naar de federale polis.
De dekking voor tandprothesen is beperkt tot € 250- per tand, met een maximum van € 750- per
ongeval en geldt niet bij sportongevallen.
B. REISBIJSTANDVERZEKERING (ongevallen en ziektes)


Tot beloop van de werkelijk gemaakte onkosten :
• Vervoer naar medisch centrum.
• Repatriëring van het lichaam in geval van overlijden.
• Vervroegd terugkeren in geval van overlijden van een familielid.
• Ter plaatse sturen van een geneesheer.
• Opsturen van noodzakelijke en ter plaatse onvindbare geneesmiddelen.
• Ter beschikkingstelling van een biljet voor een familielid.
• Repatriëring naar de woonplaats.



Tot beloop van een maximum vast bedrag :
• Terugbetaling van de doodskist : € 1.500• Overname van de hotelkosten
: max. € 125- per dag (gedurende max. 10 dagen)

C. VERLIES OF DIEFSTAL VAN BAGAGE


De maatschappij waarborgt tot € 1.250- de terugbetaling in geval van verlies, diefstal of de gedeeltelijke of volledige beschadiging van de bagage en de persoonlijke bezittingen van de verzekerde.



Gevallen niet gedekt door de waarborg :
• Tand- of andere prothesen, persoonlijke papieren, handelsdocumenten, administratieve papieren,
geld, cheques en credit cards evenals vliegtuigbiljetten en vouchers ;
• Voorwerpen waarvan de prijs hoger is dan € 500- ;
• Fototoestellen, camera’s en voorwerpen of toebehoren deel uitmakend van de sportuitrusting.



De waarborg is niet van toepassing in de volgende gevallen :
• Verlies en schade die het gevolg zijn van normale slijtage, ouderdom, fout eigen aan het voorwerp,
vernielingen aangebracht door motten of ongedierte of door een methode voor het reinigen,
herstellen of restaureren, door de slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde of een
andere persoon.
• Schade berokkend ten gevolge van confiscatie, beslag of vernietiging op bevel van een administratieve overheid.
• Bagage en persoonlijke bezittingen achtergelaten in een, zelfs door een alarm beveiligd, voertuig.



Slijtage :
Tijdens het eerste jaar volgend op de aankoop zal de terugbetalingsprijs maximum 75% van de
aankoopprijs bedragen. Vanaf het tweede jaar volgend op de aankoop zal de waarde met 10% per
jaar worden verminderd.



Vrijstelling :
In ieder geval zal elk schadegeval uitbetaald worden mits toepassing van een vrijstelling van € 125-.

D. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID


De maatschappij waarborgt de verzekerden tot beloop van de verzekerde waarborgen, tegen de
geldelijke gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid die hen zouden kunnen worden opgelegd
krachtens de plaatselijke wetten of jurisprudentie wegens aan derden berokkende lichamelijke en
materiële schade tijdens de reizen.



Verzekerde waarborgen :
Lichamelijke ongevallen : € 125.000- max. per ongeval of reeksen van ongevallen voortspruitend
uit één en dezelfde gebeurtenis.

•

Stoffelijke schade

•

: € 25.000- max. per ongeval of reeksen van ongevallen voortspruitend
uit één en dezelfde gebeurtenis.
Vrijstelling : € 125-

De maximale uitkering per verzekeringsperiode en per persoon is beperkt tot € 500.000- in
lichamelijke schade en tot € 125.000- in stoffelijke schade.

•

Voor wat schades betreft toe te schrijven aan sportbeoefening geldt de waarborg enkel voor zover er
ook dekking is uit hoofde van de onderliggende polis.

•

E. ANNULERINGSVERZEKERING
!!! Enkel te onderschrijven samen met de waarborg “Reisbijstand” (volledige dekking) binnen de
10 dagen nà het reserveren van uw reis !!! (kopie reservatiebewijs en eerste voorschotfaktuur/betalingsbewijs
ter staving bijvoegen)


De maatschappij waarborgt tot maximum € 3.000- per verzekerde de terugbetaling van de door de
reisorganisator aangerekende kosten, wanneer de reis o.a. om één van volgende redenen geannuleerd
wordt :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, zijn levensgezel,een bloed- of aanverwant tot in
de tweede graad, met inbegripvan de schoonfamilieleden;
Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde gepland
had zijn vakantie door te brengen;
opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst;
intrekking van het reeds toegekende verlof;
verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;
ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger;
onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de persoon, gelast met de
hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen;
verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank;
dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag
ontvangen en deze niet gekend zijn bij de onderschrijving;
complicaties tijdens de zwangerschap;
weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming;
diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig;
vertraging bij de inscheping...

DE PREMIE
De basispremie (= volledige dekking 24/24 uur inclusief repatriëring) per verzekerde/per dag bedraagt :
* € 2,48- (taksen en kosten inbegrepen) voor reizen binnen Europa.
* € 3,10- (taksen en kosten inbegrepen) voor reizen buiten Europa.
Optiedekking beperkt tot de bijstandwaarborgen “Repatriëring naar de woonplaats” en “Repatriëring
van het lichaam in geval van overlijden” naar aanleiding van een verzekerd ongeval.
De premie per verzekerde/per dag bedraagt :
* € 0,74- (taksen en kosten inbegrepen) voor reizen wereldwijd.
Bijkomende dekking “Annulatieverzekering” (enkel ter aanvulling van de basispremies hierboven vermeld)
De premie bedraagt hiervoor :
* 3% van de totale kostprijs van de reis, met een minimumpremie van € 12,50- per aanvraag.
De dagen van vertrek en van terugkomst worden als dag aangerekend bij de premieberekening.

WIE KAN DERGELIJKE REISVERZEKERINGSPOLIS ONDERSCHRIJVEN ?
* De federatie.
* De clubs aangesloten bij de federatie.
* De leden van de federatie :
1) voor zover de federale polis de beoefening van de verzekerde sportactiviteiten in het buitenland,
buiten clubverband, verzekert. In dit geval is evenwel enkel de zuiver recreatieve beoefening van
de verzekerde sportactiviteiten verzekerd.
2) met betrekking tot reizen zonder sportbeoefening.

WIE ZIJN DE VERZEKERDEN ?
De verzekerden kunnen enkel leden zijn van de federatie, zowel beoefenaars van de verzekerde sportactiviteiten, als niet-beoefenaars, als officiëlen, als leden van de technische staff.

HOE WORDT DERGELIJKE REISVERZEKERINGSPOLIS ONDERSCHREVEN ?
Om een dergelijke reisverzekering af te sluiten dient een speciaal verzekeringsformulier gebruikt, waarop
o.m. de te verzekeren leden dienen vermeld, de te verzekeren reis, het aantal dagen en de te betalen
premie.
U stuurt het formulier op naar ARENA NV - Nervierslaan 85 / Bus 2 - 1040 Brussel en betaalt de
verschuldigde premie aan ARENA op het bankrekening nr. BE64 2100 0568 4252 vóór de aanvang
van de reis en de verzekering is in orde.
Clubs aangesloten bij een via ARENA verzekerde federatie kunnen indien geïnteresseerd het verzekeringsformulier en een poliskopij bekomen op aanvraag.
Het op de hoogte stellen van leden kan uiteraard enkel langs de clubs gebeuren.

De risico’s die het voorwerp uitmaken van onderhavig tarief zijn “ARENA”-produkten die worden
onderschreven voor rekening van volgende toegelaten verzekeringsonderneming :
AIG EUROPE S.A. - Code 0976

Wenst U meer inlichtingen ?

arena@arena-nv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arena-nv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Nervierslaan 85 bus 2 – 1040 Brussel
0.449.789.592
FSMA nr. 10.365

