VERZEKERING SCOUTSACTIVITEITEN
Polis 45.126.933
De verzekering loopt vanaf 01/01/2005 bij de maatschappij Ethias.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn te verkrijgen op aanvraag op het secretariaat van de FOS.
Bijzondere en speciale voorwaarden
Deze bijzondere en speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze
af in de mate waarin zij hiermee tegenstrijdig zijn. We geven hierna een uittreksel van de
belangrijkste punten :
Verzekerd risico :

Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen

Verleende waarborgen en waarborgbedragen :
Afdeling A – Burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke schade (per schadegeval)
- materiele schade (per schadegeval)

10.000.000,00 €
2.500.000,00 €

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

zoals in afdeling A
12.500,00 €

Afdeling C – Lichamelijke Ongevallen
-

Behandelings- en begrafeniskosten (per slachtoffer)
o in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen
medische kosten tot
6.250,00 €
vrijstelling van 25,00 €
o tandprothese – max. per ongeval
500,00 €
- max. per tand
125,00 €
o vervoerkosten van het slachtoffer
barema arbeidsongevallen
o begrafeniskosten tot
620,00 €
o schade aan brillen :
* voor de montuur: t.b.v. de effectieve schade,
met een maximum van
75,00 €
* voor de glazen
integrale terugstorting
De schade aan brillen wordt slechts vergoed wanneer zij gedragen werden op
het ogenblik van het ongeval en het slachtoffer lichamelijk letsel had opgelopen.

-

Vaste vergoedingen
in geval van overlijden (per slachtoffer)
in geval bestendige invaliditeit (per slachtoffer)
(cfr invaliditeitspercentage)

2.500,00 €
50.000,00 €

De waarborg van Afdelingen A & B wordt uitgebreid tot :
-

de vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de organisatie en het
verloop van de verzekerde activiteiten;
de ongevallen welke het al dan niet bezoldigd personeel, de leden van de verzekeringsnemer
en de vrijwillige medewerkers zouden veroorzaken op de weg naar en van de verzekerde
activiteit.

De waarborg van de polis is eveneens van toepassing, mits melding , op :
de niet-leden van de verzekeringsnemer die als proeflid gedurende een maand deelnemen
aan de scoutsactiviteiten
de kinderen van kookouders, mits betaling van een dagpremie
de buitenlanders, niet-lid van de verzekeringnemer, die deelnemen aan de verzekerde
activiteiten (met uitsluiting van behandelings- en begrafeniskosten voor in het buitenland
voorgeschreven en/of uitgegeven medische verzorging), mits betaling van een dagpremie.

