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01/01
JAARLIJKS OPZEGBAAR

Beschrijving
van
het
risico

De polissen “A” waarborgen wereldwijd het beheren en organiseren van de
duiksport(*) door de federatie en haar aangesloten clubs, de beoefening door
de leden, alsmede het inrichten van sportpromotionele activiteiten (initiatie)
voor de niet-leden.
De polissen “B” waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en/of door de
bij haar aangesloten clubs.
(*)

Onder het beoefenen van de duiksport worden enkel die duikactiviteiten en
varianten verzekerd waarvoor de federatie reglementen en voorschriften
heeft opgesteld door de leden toe te passen bij het beoefenen ervan.
De in termen van veilige beoefening preventieve dimensie van deze
reglementen worden dus nogmaals onderstreept.
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Worden als verzekerd beschouwd, de duiksportactiviteiten ingericht in federaal- of clubverband, hierin
begrepen de wereldwijde beoefening door de aangesloten leden.
 Een overzicht van de door de federatie gereglementeerde duiksportactiviteiten en varianten :
-

Duiken met of zonder duiktoestel of varianten ;
Zwemmen met of zonder uitrusting ;
Duikscholing, oefeningen en wedstrijden ;
Onderwaterhockey in zwembad ;
Onderzeejacht, evenals onderwateronderzoek en studie mbt archeologie, biologie en ichtyologie ;
Duiken op wrakken ;
Speleologisch en siphon duiken en ijsduiken ;
Zwemmen met vinnen ;
Vrijduiken ;
Zoekakties onder water waarvoor verzekerde leden door een plaatselijke overheid worden aangezocht deel te nemen. Dergelijke aktiviteit dient zich evenwel steeds te situeren binnen de
limieten van de duikervaring der deelnemende leden en binnen de limieten van de duikopleiding waarvan zij genoten. Ongevallen overkomen tijdens en door het feit van situaties die
hieraan niet beantwoorden zijn bijgevolg uitgesloten.

 Uitbreidingen dewelke eveneens als verzekerde activiteiten worden beschouwd :
- Occasionele beoefening van duikactiviteiten niet gereglementeerd door NELOS zelf, doch door
haar zusterfederaties BEFOS en LIFRAS ;
- Het beoefenen van de duikactiviteiten buiten federaal of clubverband tijdens de duurtijd van een
verlofperiode in het buitenland ;
- Het droogduiken in een erkend hyperbaar centrum als deel van de educatieve opleiding, onder
toezicht van gekwalificeerd personeel ;
- Deelname aan de door de federatie REDFED georganiseerde opleiding van bootredder, in het
kader van de duikopleiding ;
- Leden aangesloten bij de "NELOS Service Club" ;
- Deelname van auditief, visueel en motorisch gehandicapte personen aan de speciaal voor hen
ingerichte Wet Wheels-duikactiviteiten ;
- Jeugdleden, meer bepaald leden tussen 8 en 14 jaar, dewelke enkel verzekerd zijn in het zwembad en mits het terzake vereiste NELOS-brevet evenees in open water, voor zover het in beide
gevallen clubactiviteiten onder begeleiding van een ervaren monitor betreft.
 Uitsluitingen
Ongevallen tijdens gelijk welke activiteit overkomen aan een lid terwijl het deel uitmaakt van het
opleidingskader, een opleidings-/begeleidingsfunctie of werkzaamheden waarneemt in opdracht van
of voor rekening van een organisatiestructuur dewelke niet onder beheer of jurisdictie van NELOS
valt, zoals vakantieclubs, duikcentra, e.d. zijn uitgesloten.
In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden, is de waarborg eveneens verworven voor
ongevallen overkomen tijdens verplaatsingen met een vaartuig.
De waarborg is eveneens verworven voor ongevallen overkomen tijdens het bijvullen, overbrengen en
opslaan van duikflessen met zuurstof, samengeperste lucht, Nitrox of Trimix mengelingen, uiteraard
voor zover betrokkene over de vereiste kwalificaties dienaangaande beschikt.
Voormelde handelingen dienen steeds een verzekerde sportactiviteit waarmee ze een inherent geheel
vormen tot doel te hebben.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
OVERLIJDEN
 Vrijgezellen

€ 18.600-

 Gehuwden ( samenwonenden, gescheiden, weduwe(naar) )

€ 31.000-

 65-plussers

30%

BLIJVENDE INVALIDITEIT

€ 62.000-

DAGVERGOEDING

€ 30- (conform decreet)

 Duurtijd : 104 weken (conform decreet)

+ bijkomende waarborg
t.b.v. € 20- per dag

BEHANDELINGSKOSTEN
 R.I.Z.I.V.-barema
+ Bijkomende waarborg ten bedrage van

€ 1.500- per ongeval

 Kosten voor tandprothesen

€ 150- max./tand
€ 600- max./ongeval

 Vervoerkosten van het slachtoffer

Basis arbeidsongevallenverzekering

 Recompressiebehandelingen (longoverdruk/decompressie)

€ 15.000- per ongeval

 Opzoekings- en reddingskosten

€ 5.600- per ongeval

 Repatriëring uit het buitenland

€ 12.500- per ongeval

 Bijstand bij hospitalisatie of opname in een hyperbaar centrum
in het buitenland :
- Behandelingskosten : R.I.Z.I.V.-barema +
- Recompressiebehandelingen :
+ Forfaitaire tussenkomst ten bedrage van

€ 1.500- per ongeval
€ 15.000- per ongeval
€ 1.250- per ongeval

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : NIHIL
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SPECIALE UITBREIDING "HARTFALEN"
Vanaf 01.01.2014 wordt het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden uitgebreid
tot hartfalen. Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters, is bovendien enkel van toepassing
voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 1.102.172/H volgens de hierna opgegeven
kapitalen, dewelke vanaf 01.01.2015 zullen worden aangepast zoals vermeld in het schema.
VERZEKERDE KAPITALEN
(enkel van toepassing indien de diagnose “Hartfalen” is)

Vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2014
Overlijden : € 8.500-

VERZEKERDE KAPITALEN
met ingang van
01.01.2015
Overlijden : Gehuwden : € 31.000Vrijgezellen : € 18.60065-plussers : 30%

Blijvende Invaliditeit : € 35.000-

Blijvende Invaliditeit : € 35.000-

Dagvergoeding : € 30- per dag

Dagvergoeding : € 30- per dag

Medische kosten : R.I.Z.I.V.-barema
+ € 1.500- per ongeval
Bijpremie per aangesloten lid : € 0,30ten laste van NELOS vzw

Medische kosten : R.I.Z.I.V.-barema
+ € 1.500- per ongeval
Bijpremie per aangesloten lid : € 5,00ten laste van de aangesloten leden

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 2.500.000- per slachtoffer
€ 5.000.000- per schadegeval

Stoffelijke Schade

€ 620.000- per schadegeval

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten
clubactiviteiten (conform decreet).

Toevertrouwd goed

€ 6.200- per schadegeval

 Vrijstelling : € 125- per schadegeval
Schades veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en
door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn eveneens verzekerd.

RECHTSBIJSTAND (*)

(Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging)

Maximum waarborg
(*)

€ 12.500- per schadegeval

Volgens de algemene voorwaarden AV/BA/RB/01.2006
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Sportpromotie

De verzekeringsdekking is gewaarborgd tijdens initiatiecursussen ingericht
voor niet-leden door de federatie of de aangesloten clubs en geleid door
trainers, monitors of leden dewelke hiertoe zijn gekwalificeerd, met het
oog op kennismaking met de verzekerde sportactiviteiten en dit met een
aan de omstandigheden technisch en pedagogisch aangepast programma.
 Initiatieperiode
Een initiatiecursus mag bestaan uit maximum 3 zittingen waaraan
een niet-lid kan deelnemen en dit binnen een periode van maximum
2 maanden. Nà afloop van de verzekerde initiatieperiode dient het nietlid te beslissen of hij al dan niet wenst lid te worden. Het niet-lid kan niet
langer genieten van de polis, ook niet via andere aangesloten clubs.
 Controle
Tenzij de federatie zelf een door de maatschappij goedgekeurd sluitend
controlesysteem heeft waarbij zij de gegevens centraliseert, dienen de
aan initiatiecursussen deelnemende niet-leden te worden ingeschreven
in een speciaal register “Proefleden” waarin al deze deelnemers na
elkaar genummerd dienen ingeschreven met vermelding van de data
van de sessies waaraan ze deelnemen. Dit register dient zich te bevinden op de zetel van de inrichter van deze initiatiecursussen (federatie
of club) waar het ten allen tijde moet kunnen worden gecontroleerd door
de maatschappij en de federatie.
 Medisch verantwoorde sportbeoefening
Behoudens andersluidend beding dienen deze niet-leden bovendien een
op de datum van deelname gedateerd document te ondertekenen waarin verklaard wordt dat ze zich medisch en fysiek geschikt weten om aan
de ingerichte sportbeoefening deel te nemen. In geval van ongeval dient
de aangifte vergezeld van een kopij van de inschrijving en de ondertekende verklaring van geschiktheid als bewijs voor het in regel zijn.
 Onderhavige waarborg voor de niet-leden wordt gratis toegestaan.
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Jaarpremies per
verzekerde

(Taksen en kosten inbegrepen)

 Duikers : € 17,35- + € 4,00- (bijpremie Reisbijstand)
 Aspiranten (aansluitingen nà 01/09) : € 8,68- + € 4,00- (bijpremie Reisbijstand)
 Jeugdleden (tussen 8 en 14 jaar) : € 10,41 Zwembadduiken/Zwemmen met vinnen/Onderwaterhockey : € 8,18 Bijpremie “H
Hartfalen” : € 0,30- (geldig vanaf 01.01.2014 tot en met 31.12.2014)
 Vanaf 01.01.2015 : € 5,00- (verhoogde kapitalen - cfr. schema pagina 4)

Betalingsmodaliteiten

De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een jaarlijkse
voorraadpremie ten bedrage van € 85.400- (taksen en kosten inbegrepen)
berekend op basis van 4.000 jaarleden-duikers.
Deze is betaalbaar in 2 gelijke delen van € 42.700- (taksen en kosten inbegrepen)
respectievelijk op 01/01 en 01/07 van elk verzekeringsjaar.
Voor wat de bijpremie met betrekking tot de uitbreiding “H
Hartfalen” betreft
wordt vanaf 01.01.2014 een bijkomende voorraadpremie eveneens
berekend op basis van 4.000 leden (idem hoofdwaarborgen).
Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2014 bedraagt deze
bijkomende voorraadpremie € 1.200- (€ 0,30- x 4.000), betaalbaar in
2 gelijke delen van € 600- (taksen en kosten inbegrepen) respectievelijk
op 01.01.2014 en 01.07.2014.
Vanaf 01.01.2015 wordt deze bijkomende voorraadpremie gebracht op
€ 20.000- (€ 5,00- x 4.000), betaalbaar in 2 gelijke delen van € 10.000(taksen en kosten inbegrepen) respectievelijk op 01/01 en 01/07 van elk
verzekeringsjaar.
De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten 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 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 op te maken.
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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.

■ B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING
Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, klubkantines,...
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 25-

■ B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
Deze optie biedt de mogelijkheid alle door de clubs georganiseerde nietsportactiviteiten (zonder beperking in aantal noch mededeling aan de maatschappij), zoals een eetfestijn, een fuif, een kwis, een barbecue, de
jaarlijkse koekjesverkoop, enz. te verzekeren met inbegrip van de uitbating
van een kantine.
Forfaitaire Jaarpremie (taksen en kosten inbegrepen)

€ 65-

■ SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN / ACCOMODATIES
In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de
waarborgen uitgebreid tot schade veroorzaakt aan de ter beschikking
gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur met inbegrip van
gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten).
Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een
bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub, maar de
maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke.

Waarborg : € 12.500- in eerste risico
(zonder toepassing van de evenredigheidsregel)

Forfaitaire
Jaarpremie
(T&K inbegrepen)

Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval

€ 115-

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval

€

85-
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■ 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
(T&K inbegrepen)

10

€

50-

15

€

75-

20

€ 100-

25

€ 125-

30

€ 150-

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.10.2012 en AV/BA/RB/01.2006).
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar
gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 16.05.2014
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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