Samenvatting verzekeringspolis.
Tot de verzekerde activiteit behoren:
•
•

Optochten, schietoefeningen en -wedstrijden en activiteiten indien zij worden
georganiseerd door de aangesloten verenigingen in het kader van hun normale werking.
Zijn eveneens verzekerd, indien zij worden georganiseerd door de aangesloten
verenigingen, in het kader van de verzekerde activiteit:
o Vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities, schoonmaak en onderhoud van
gebouwen.
o Gemeenschappelijke verplaatsingen en verblijf ter plaatse.
o Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest, bal of tentoonstelling ter ondersteuning
van de verzekerde activiteit.
o Zijn niet verzekerd: een handelsbeurs, braderie of Vlaamse kermis.
o Voor andere tijdelijke activiteiten dient vooraf de maatschappij geraadpleegd te
worden.

1. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
De leden onderling zijn derden.
Verzekerd is de schade aan derden veroorzaakt :
- Naar aanleiding van de uitoefening van de in de bijzondere voorwaarden
omschreven activiteiten ingericht door de aangesloten verenigingen.
- Op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. Dit
begrip wordt geïnterpreteerd naar analogie met het begrip arbeidsweg in de
arbeidsongevallenwet.
- Door de gebouwen, installaties en goederen die gebruikt worden in het
kader van de activiteiten.
De verzekering geldt ook in het buitenland.
2. Verzekering lichamelijke ongevallen.
Een lichamelijk ongeval is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of
het overlijden tot gevolg heeft, en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is
aan het organisme van de verzekerde.
De verzekering dekt de ongevallen overkomen aan de verzekerden tijdens de activiteiten
ingericht door de vereniging en op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten
plaatsvinden.
Deze begrippen worden geïnterpreteerd volgens de Belgische rechtspraak inzake
arbeidsongevallen.
Onder ongeval verstaat men ook: spierscheuringen, verrekkingen en verstuikingen te
wijten aan een plotse krachtinspanning.
3. Waarborg rechtsbijstand.
Verzekerd is het verweer van de verzekerde, het verhaal op en het onvermogen van de
aansprakelijke personen en de strafrechterlijke borgstelling.
Vrije keuze van advocaat of expert. Kosten en erelonen worden terugbetaald.

