Verzekering BVLO leden
Lichamelijke ongevallen, 24/24 en wereldwijd
Inbegrepen in het lidmaatschap van BVLO

Algemeen

Polisnummer: 45.094.450

Deze verzekering loopt per sportjaar en start vanaf de datum van betaling van de BVLOlidmaatschapsbijdrage tot het einde van het sportjaar.
Voor de algemene voorwaarden: surf naar www.bvlo.be en klik op verzekeringen

Verleende waarborgen en bedragen
Onderstaande

bijzondere voorwaarden en waarborgen zijn geldig vanaf 27 februari 2009.

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
niet verzekerd risico; art. 1 tot 3 van de algemene voorwaarden zijn afgeschaft

Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
niet verzekerd risico; art. 4 tot 8 van de algemene voorwaarden zijn afgeschaft

Afdeling C - Lichamelijke ongevallen
Behandelings- en begrafeniskosten:
In de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen

Tot 100% van het tarief

medische kosten

€ 620 per lichamelijk ongeval mits te

Niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen

Tot

medische kosten

zijn voorgeschreven door een geneesheer

Tandprothese

Max. per ongeval ->
Max. per tand ->

Begrafeniskosten tot

Vaste vergoedingen
In geval van overlijden

€ 600

€ 150

Voor leden van vijf jaar of ouder ->
Voor leden jonger dan vijf jaar ->

€ 620

€ 8500

Per slachtoffer van vijf jaar of ouder ->

€ 8.500

Per slachtoffer jonger dan vijf jaar -> nihil

In geval van bestendige invaliditeit

Per slachtoffer tot en met 65 jaar ->

€ 35.0000

Per slachtoffer ouder dan 65 jaar -> nihil

In geval van tijdelijke ongeschiktheid
(gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de dag na het ongeval voor zover

Per slachtoffer tot en met 65 jaar ->

€ 30

werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid
krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot
beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen)

Per slachtoffer ouder dan 65 jaar -> nihil

In afwijking van littera d) van artikel 10 der algemene voorwaarden worden de
behandelingskosten ten laste genomen gedurende een periode van maximum twee jaren.
Deze verzekeringsovereenkomst is niet van toepassing op de beoefening van diepzeeduiken.

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN tijdens
deelname aan BVLO activiteiten
Inbegrepen in het lidmaatschap

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
niet verzekerd risico; art. 1 tot 3 van de algemene voorwaarden zijn afgeschaft

Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
niet verzekerd risico; art. 4 tot 8 van de algemene voorwaarden zijn afgeschaft

Afdeling C - Lichamelijke ongevallen
Behandelings- en begrafeniskosten:
In de nomenclatuur van het RIZIV

Tot 100% van het tarief

opgenomen medische kosten

€ per lichamelijk ongeval mits te zijn

Niet in de nomenclatuur van het RIZIV

Tot 620

opgenomen medische kosten

voorgeschreven door een geneesheer

Tandprothese

Max. per ongeval ->
Max. per tand ->

Vervoerskosten van het slachtoffer

€ 600

€ 150

Zoals inzake arbeidsongevallen

Begrafeniskosten tot

Voor de leden van vijf jaar of ouder ->

Vaste vergoedingen:

Voor de leden jonger dan vijf jaar ->

€ 620

€ 8500

In geval van overlijden

Per slachtoffer van vijf jaar of ouder ->

€ 8.500

Per slachtoffer jonger dan vijf jaar -> nihil
In geval van bestendige invaliditeit

Per slachtoffer tot en met 65 jaar ->

€ 35.0000

Per slachtoffer ouder dan 65 jaar -> nihil
In geval van tijdelijke ongeschiktheid
(gedurende twee jaren te rekenen vanaf de dag na het ongeval
voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor
arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de
verzekerde som te overtreffen)

Per slachtoffer tot en met 65 jaar ->

€ 30

Per slachtoffer ouder dan 65 jaar -> nihil

Deze verzekering is uitsluitend van toepassing op die activiteiten waarvan de burgerlijke
aansprakelijkheid van de BVLO als organisator of van de organiserende club gewaarborgd
is in het raam van de polis 45.094.376, nr. 45.162.806 of 45.162.813 afgesloten door BVLO
bij Ethias.

Aangifte van een ongeval
Aangifte moet binnen de 8 dagen gebeuren bij BVLO via ledenwerking@bvlo.be

Persoonlijke ongevallen: Polisnummer = 45.094.450

Tijdens BVLO-activiteiten: Polisnummer = 45.094.376

Formulieren kan je verkrijgen op aanvraag bij het BVLO-secretariaat
of via de website van BVLO vzw.
Website:

ongevalsaangifte

Vragen en info?
Contacteer het BVLO secretariaat voor al uw vragen en extra informatie.

Tel: 09 218 91 25
Mail: ledenwerking@bvlo.be

