OPTIONELE VERZEKERING VOOR BVLO LEDEN
Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering

Algemeen
Deze verzekering loopt per sportjaar
Polisnummer
45.094.425

Start vanaf de datum van betaling van de BVLO-lidmaatschapsbijdrage tot het einde van het sportjaar.
Voor de algemene voorwaarden: surf naar www.bvlo.be en klik op verzekeringen.

DOEL VAN DE VERZEKERING
Deze verzekeringsovereenkomst waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid van de BVLO leden die deze verzekering hebben
afgesloten:
• in het kader van hun beroepsactiviteit;
• tijdens het geven van privé-lessen;
• als lesgever tijdens sport- en/of vakantiekampen.

OPGELET VOORWAARDEN
Het BVLO-lid is
• gediplomeerde in de lichamelijke opvoeding of student in opdracht in de lichamelijke opvoeding
• onderwijzer in het basis en/of kleuteronderwijs, alleen in de functie van leraar lichamelijke opvoeding tijdens de
lesuren lichamelijke opvoeding of tijdens schoolsportactiviteiten
• gediplomeerde van de Vlaamse Trainersschool (VTS) in functie van lesgever/trainer uitsluitend in de sportdiscipline
waarvoor men een VTS-diploma behaald heeft en daarenboven overeenkomstig de bevoegdheden binnen het
behaalde niveau zoals beschreven in het VTS-functieprofiel.

Verleende waarborgen en waarborgbedragen
Onderstaande bijzondere voorwaarden en waarborgen zijn geldig vanaf 27 februari 2009.

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
lichamelijke schade (per schadegeval)
materiële schade (per schadegeval)

€ 5.000.000,00
€ 620.000,00

Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
burgerlijke verdediging
strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)

zoals in afdeling A
€ 12.400,00

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING – INVORDERINGSKOSTEN - ONVERMOGEN VAN DERDEN

Doel en omvang
Ethias waarborgt, tot 12.400 euro per schadegeval, de betaling van alle honoraria en kosten voor onderzoeken, expertisen,
advocaat en procedure om vergoeding te verkrijgen van de door de leden tijdens de verzekerde activiteiten, geleden nadelen
die mogelijk tot schadeloosstelling, tot teruggave van bezittingen of tot elke vorm van herstelling door een, buiten
overeenkomst, burgerlijk aansprakelijk gestelde persoon zouden kunnen leiden.

Er wordt geen terugvordering uitgevoerd:
tegen de BVLO en zijn aangesloten clubs;
tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval verzekerd is door de waarborg "burgerlijke
aansprakelijkheid" van deze verzekeringsovereenkomst of een andere verzekeringsovereenkomst onderschreven door de
BVLO bij Ethias;
inzake materiële schade waarvan het bedrag lager is dan
125,00 euro.
De verzekerde heeft de vrije keuze van advocaat, van expert of van iedere andere persoon die de vereiste beroepskwalificaties
heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet.
Ethias neemt, na voorlegging van de stavingstukken, eveneens de terugbetaling van de reiskosten en de verblijfskosten ten
laste wanneer een verzekerde wettig bevolen wordt voor een buitenlandse rechtsmacht te verschijnen.

Uitsluitingen
Zijn niet gedekt:
de terugvorderingen m.b.t. het gebruik door de verzekeren van motorrijtuigen die onder toepassing vallen
van de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering alsmede m.b.t. het gebruik van voor het publiek toegankelijke
spoorrijtuigen;
de terugvorderingen voortspruitend uit mijnverzakkingen;
de terugvorderingen met betrekking tot feiten van oorlog of
opstand;
de terugvorderingen voortvloeiend uit het gebruik van
springstoffen of kernenergie;
de geschillen met betrekking tot huurgelden en tot om het even welke huurlasten van de door de
verzekeringnemer in huur gegeven goederen;
de invorderingen van belastingen, taksen, rechten van om
het even welke aard;
de invorderingen van dwangsommen, vertragingsvergoedingen en andere strafbepalingen;
de eisen ingesteld tegen een medecontractant van de BVLO en steunend
op de niet, onvolledige of laattijdige uitvoering van een contract, behalve indien de aansprakelijkheid, gevorderd op
contractuele basis, toch ten laste zou zijn van de medecontractant bij afwezigheid van elk contract.

Beheer van het schadegeval
Het regelingskantoor E.S.V. Legibel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel, is belast met het beheer en de schaderegelingen,
onderhandelingen en minnelijke schikkingen op zich.
Indien tot een gerechtelijke procedure dient overgegaan te worden, moet Ethias over het gevolg van de procedure ingelicht
worden. Bij ontstentenis verliest de verzekerde het recht op de waarborg in de mate dat Ethias een nadeel onderging.

Objectiviteitsclausule
Ethias behoudt zich het recht voor haar medewerking te weigeren of haar tussenkomst te onderbreken wanneer:
zij de stelling van een verzekerde onhoudbaar of het geding
nutteloos acht;
zij oordeelt dat een voorstel tot dading van de derde billijk en
voldoende is;
volgens haar een verhaal tegen een gerechtelijke beslissing
geen ernstige kansen op slagen biedt;
uit de inlichtingen die zij ingewonnen heeft, blijkt dat de als
aansprakelijk beschouwde derde onvermogend is.
Indien nochtans een verzekerde de mening van Ethias niet deelt, heeft hij het recht, ter staving van zijn stelling, een schriftelijk
en gemotiveerd advies van een advocaat naar keuze over te leggen, onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van een
gerechtelijke procedure.
Indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, verleent Ethias ongeacht de afloop van de procedure, haar
waarborg en draagt alle kosten en honoraria van voornoemde raadpleging.
Indien de advocaat daarentegen de stelling van Ethias bevestigt, betaalt deze laatste 50 % van de kosten en honoraria voor het
voornoemde advies en beëindigt haar optreden.

Wanneer de verzekerde, ondanks het negatief advies van zijn advocaat, een rechtsvordering instelt en een beter resultaat
behaalt dan hetgeen hij zou verkregen hebben indien hij het standpunt van Ethias zou aanvaard hebben, verleent deze laatste
haar waarborg en neemt de rest van de kosten en honoraria van voornoemd advies ten laste.

Onvermogen van derden
Ethias vergoedt, tot 12.400 euro per schadegeval, de schade ondergaan door de verzekerden en rechtgevend op de waarborg
"invorderingskosten", wanneer deze schade veroorzaakt is door een bij name gekende derde, onvermogend ingevolge procesverbaal van gebrek aan baten.
Deze waarborg is niet van toepassing op de materiële schade voortvloeiend uit een opzettelijk feit.
Deze waarborg is van toepassing voor zover het onvermogen van de aansprakelijke derde is vastgesteld en de tussenkomst van
een eventuele verzekeraar uitgesloten is.
Zo de aansprakelijke derde opnieuw vermogend wordt, kan Ethias slechts haar verhaal uitoefenen nadat de verzekerde
volledig vergoed is.

Pluraliteit van belangen
Wanneer naar aanleiding van eenzelfde schadegeval, meerdere verzekerden aanspraak maken op een tussenkomst van deze
waarborg, wordt het gewaarborgd bedrag tussen hen proportioneel verdeeld tot beloop van de respectievelijke belangen.

BIJZONDERE UITBREIDING
De waarborg van deze overeenkomst is eveneens van toepassing op de schade in gevolge diefstal en verdwijning van aan
derden toebehorende persoonlijke voorwerpen waarvoor de verzekerde persoon als bewaarnemer burgerlijk aansprakelijk zou
gesteld worden tijdens de verzekerde activiteiten. Deze waarborg wordt verleend tot 375,00 euro per schadegeval.
Tijdens het aankoopjaar is de schadevergoeding beperkt tot 80 % van de aankoopwaarde van het voorwerp. Vanaf het tweede
jaar zal jaarlijks een aftrek worden toegepast van 10 % van de aankoopwaarde.
Ieder begonnen jaar wordt beschouwd als een volledig.
Diefstal en verdwijning van geld, waardepapieren, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn steeds van de waarborg uitgesloten.
Aangifte van een dergelijke schadegeval zal moeten aansluiten op een officiële klacht neergelegd bij de politie.

VERKLARINGEN
Artikels 9 tot en met 12 der algemene voorwaarden zijn afgeschaft.
Er wordt nader bepaald dat deze verzekeringsovereenkomst uitsluitend uitwerking heeft voor zover er geen tussenkomst is uit
hoofde van polis nr. 45.094.376 of nr. 45.162.813 of 45.162.806 onderschreven door de BVLO bij Ethias.

Aangifte van een ongeval
Aangifte moet binnen de 8 dagen gebeuren bij: Callant Verzekeringen, Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp

Polisnummer
45.094.425

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.

info@bvlo.be
09 218 91 23

