Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AG Insurance

BA Sport- of Ontspanningsverenigingen
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079
Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
BA Sport- of Ontspanningsverenigingen verzekert uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten gevolge van een ongeval en biedt u
daarnaast bescherming voor de eventuele lichamelijke schade die u hierbij zou opgelopen hebben.

Wat is verzekerd?
✔✔Basiswaarborg:
✓✓Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid die,
wegens een ongevalsgebeurtenis, aan u ten laste wordt gelegd
door een lid van de vereniging of door een derde die lichamelijke
of materiële schade heeft geleden. Deze ongevalsgebeurtenis is
ontstaan naar aanleiding van de beoefening, als amateur, van de
in de bijzondere voorwaarden beschreven sporten of activiteiten.
✓✓Wij verzekeren eveneens uw aansprakelijkheid die veroorzaakt
wordt door de installaties en door het materieel, toebehorende
aan de contracterende vereniging of bestuurdersleden, of die
aan hen verhuurd, geleend of ter beschikking gesteld werden.
✓✓De leden worden onder elkaar als derden beschouwd.
✓✓De verzekerde bedragen zijn: 1 239 467,62 euro voor de
lichamelijke schade en 123 946,76 euro voor de materiële schade.

✔✔Optionele waarborgen:
❏❏ Individuele ongevallen: wij verzekeren uw lichamelijke schade
die u opgelopen heeft naar aanleiding van een ongeval. De
onderstaande waarborgen kunnen facultatief onderschreven
worden:
❏❏ Overlijden: wij betalen een vergoeding aan uw echtgeno(o)t(e)
en bij ontstentenis aan uw wettelijke erfgenamen als u
naar aanleiding van een gedekt ongeval zou overlijden. Het
verzekerde kapitaal bedraagt 3718,40 euro of 7436,81 euro.
❏❏ Blijvende invaliditeit: wij betalen uw blijvende persoonlijke
invaliditeit die u opgelopen heeft naar aanleiding van een
gedekt ongeval. De graad ervan wordt bepaald door een
geneeskundige beslissing, volgens de Officiële Belgische
Schaal tot vaststelling van de graad van Invaliditeit (OBSI). Het
verzekerde kapitaal bedraagt 7436,81 euro of 14 873,61 euro.
❏❏ Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: wij keren u per dag
werkonbekwaamheid, zondagen uitgesloten, de verzekerde
dagvergoeding (3,72 euro of 7,44 euro per dag gedurende
maximaal één jaar) uit, vanaf de dag na het verstrijken van de
wachttijd (30 dagen) tot de consolidatie van de letsels.
❏❏ Medische kosten: wij vergoeden uw medische kosten
tot beloop van het verzekerde bedrag (619,73 euro of
1239,47 euro) en tot de consolidatie van de letsels, maar
maximaal gedurende 3 jaar. Een vrijstelling van 49,58 euro
blijft voor uw rekening.
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Wat is niet verzekerd?
✘✘ Voor alle waarborgen:
✗✗ De schade die te wijten is aan ziekten.
✗✗ De schade veroorzaakt aan kleren van de leden van de
verzekerde vereniging.
✗✗ Opzettelijk veroorzaakte schade.
✗✗ Schade die het gevolg is van de eigendom, het sturen of het
houden van motorrijtuigen van hun aanhangwagens en hun
toebehoren.

✘✘ Voor de optionele waarborgen:
✗✗ Als het ongeval zich voordoet naar aanleiding van
weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze daden van
de verzekerde, tenzij die daden werden gesteld ter vrijwaring van
personen, goederen of belangen.
✗✗ Als het ongeval het gevolg is van een twist, agressie of aanslag,
tenzij de verzekerde bewijst dat hij er noch een aanstoker noch
een dader van was.
✗✗ Als het ongeval te wijten is, of als sommige gevolgen van
het ongeval te wijten zijn aan een anatomische, biologische,
fysiologische of psychische beperking van de verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Voor de basiswaarborg:
!! In het geval van materiële schade blijft de vrijstelling van
173,53 euro te uwen laste.

!! Voor de optionele waarborgen:
!! De waarborg individuele ongevallen vormt een alternatief van de

waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid en er kan bijgevolg
niet gecumuleerd worden tussen de waarborgen onderling.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔De waarborg geldt over de hele wereld als de vereniging haar zetel in België heeft gevestigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?
ΔΔ U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
ΔΔ U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
ΔΔ U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de
schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor gelden extra kosten. U kunt deze vermijden door uw contracten te groeperen in een Modulis- of ModulisEasy–dossier om zo de gratis
premiesplitsing te genieten (tot maandelijkse betalingen). Modulis biedt nog andere voordelen. Via Modulis heeft u de mogelijkheid om elk jaar
10 % van het betaalde premiebedrag terug te krijgen via de Goedeklantbonus.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht, wordt het elk jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-8310930N-27062019

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende
brief, met een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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