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BIJZONDERE VOORWAARDEN

Verzekeringnemer

NVBK - Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw
Vertegenwoordigd door : De Raad van Bestuur
Secretariaat

:

NIEUWE STEENWEG 5
B-9140
TEMSE
Tel & Fax : 052/38 09 92
www.nvbk.org - e-mail: nvbk1@telenet.be

Makelaar

N.V. ARENA

NR. 4615

FSMA 10.365

Aanvang
Jaarlijkse vervaldag
Duurtijd

01.01.2015
01/01
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving van
het risico

De polissen A waarborgen het beheren en organiseren van de hondensport als hoofdsportactiviteit, in alle door de federatie reglementair erkende
varianten en beoefeningsvormen ervan, alsmede niet-sportactiviteiten door
de federatie en de bij haar aangesloten clubs voor de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.
De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie of door de bij
haar aangesloten clubs.

N.V. ARENA - TWEEKERKENSTRAAT 14 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94
0449.789.592

FSMA 10.365

Deze waarborgen worden onderschreven voor rekening van de toegelaten verzekeringsonderneming :

N.V. NATIONALE SUISSE - Code 0124

arena

Your Coach in Sports Insurance
Bijzondere Voorwaarden 2/5

Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Overlijden

€ 25.000-

Blijvende Invaliditeit

€ 50.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk
loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies
zonder de verzekerde som te overtreffen.

vanaf de dag volgend op
het ongeval en tijdens de
daaropvolgende 2 jaar

Behandelingskosten
Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV.
Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV.
Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 500- per ongeval
ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV.
Kosten voor tandprothesen :

€ 150- maximum per tand
€ 600- maximum per ongeval

De lichamelijke ongevallen welke een hond toebehorend aan een lid van een bij de
verzekeringsnemer aangesloten club overkomt tijdens een door de club en/of de
federatie ingerichte sportactiviteit of demo :
Overlijden : maximum € 620- per hond
Dierenartskosten : maximum € 375- per ongeval

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
Duurtijd : 104 weken
Vrijstelling : € NIHIL
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Vervolg verzekerde waarborgen en bedragen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade
Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars
tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten.

€ 620.000-

Jaarpremie per lid

Taksen en kosten inbegrepen

Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de federatie en/of de bij haar
aangesloten clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten en initiaties
wordt gratis dekking verleend.
De kandidaat-leden kunnen aan maximum 3 proeflessen deelnemen en
dit binnen een tijdslimiet van maximum 1 maand.
Nà afloop van deze proefperiode dienen zij te beslissen al dan niet
definitief aan te sluiten als jaarlid.

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige
premie ten bedrage van € xxxxxx (Taksen & kosten inbegrepen),
berekend op basis van xxxx leden.
De waarborgen van polissen B “niet-leden” worden verleend zonder
bijpremie.

Opgave ledenbestand

De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan de verzekeringsnemer
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal
leden dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te
delen en een premieafrekening opmaken.
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Optionele waarborgen
“Comfort-opties”
door de aangesloten
clubs facultatief te
onderschrijven

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief
bijkomende “Comfort opties” zoals hierna vermeld te onderschrijven.
In deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun
vrijwilligers inbegrepen.
U kan het document terugvinden op de website van uw federatie.
■ B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,...
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 25-

■ L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch
door onderhavige polis gedekt voor al de activiteiten binnen hun
vrijwilligerswerk, zowel op federaal- als clubniveau.
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende
waarborg “L.O.” facultatief te onderschrijven voor deze helpers
niet-leden mits betaling van een forfaitaire bijpremie per club.
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen
tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.
Aantal te verzekeren vrijwillige helpers

Forfaitaire Jaarpremie

10
15
20
25
30

€ 50€ 75€ 100€ 125€ 150-

(T&K inbegrepen)

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2011).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 17.11.2014
DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. A R E N A
Agent-Onderschrijver

Voor N.V. NATIONALE SUISSE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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