FROS VERZEKERING
A. Wat dekt de polis?
De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.
1. Burgerlijke aansprakelijkheid:
Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs
gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de
sportactiviteit.
De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers ( leden en niet-leden) is
hierbij automatisch gedekt.
Maar dit is niet alles. De aansprakelijkheid van een club voor de inrichting van
andere sportactiviteiten of niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest) is
automatisch mee gewaarborgd!
Waarborgen voor BA van de organisatie voor schade toegebracht aan
derden aangebracht door haar vrijwilligers tijdens verzekerde activiteiten.:
Lichamelijke schade: €12.394.700 per schadegeval
Stoffelijke schade: €619.734 per schadegeval
Vrijstelling stoffelijke schade: €123,95
De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na
tussenkomst van de eigen familiale verzekering.
2. Lichamelijke ongevallen:
Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de
beoefening van deze activiteiten (cfr. punt B verzekerde activiteiten) in clubverband
waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische
kosten werden voorzien.
B. Welke activiteiten zijn gedekt?
Het beheer en de organisatie van alle sportactiviteiten die de federatie aanbiedt, door de
federatie en haar aangesloten clubs (voor de sporttak waarvoor de club is aangesloten bij
FROS), de beoefening door de leden, alsmede het inrichten van sport-promotionele
activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.*
De organisatie van sport-nevenactiviteiten (tot maximaal de risicocategorie waarvoor de
club is aangesloten bij FROS, klik hier voor een overzicht van de risicocategorieën) door
de club en de beoefening door de leden.*
De organisatie van niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest, etc.) door de
club.*
* sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie
vooraf bekend gemaakt te worden.
C. Wie is verzekerd?
Elk lid via zijn club aangesloten bij de federatie.
De niet-leden die deelnemen aan sport promotionele-activiteiten zijn automatisch
verzekerd in LO.
De vrijwillige helpers (leden en niet-leden) zijn verzekerd in BA en LO tijdens hun hulp bij
de organisatie van de sportactiviteiten.
De leden genieten eveneens van de poliswaarborgen als vrijwilliger bij nietsportactviteiten.* De niet-leden kunnen hiervoor verzekerd worden via de comfortopties.
* sportpromotionele-, sportneven- en niet-sportactiviteiten, dienen bij de sportfederatie
vooraf bekend gemaakt te worden. Activiteiten waaraan niet-leden deelnemen kunnen
voor LO verzekerd worden via de ééndagsverzekering.
D. Ongevalsbegrip
Onder ongeval dient te worden verstaan:
een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het
slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt.
voor Polis Premium wordt dit klassieke ongevalsbegrip 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 geldt voor alle waarborgen binnen de dekking lichamelijke ongevallen.

FROS VERZEKERING
E. Welke zijn de verzekerde kapitalen?
OVERZICHT
KAPITALEN
In aansprakelijkheid
Lichamelijke schade

Premium
(Voor sportclubs en
bedrijfssportclubs)

€5.000.000- (max. per
slachtoffer € 2.500.000)
Materiële schade
€625.000
Vrijstelling
nihil voor sportbeoefening
tijdens officiële activiteiten
van federatie of aangesloten
Club
anders €125 per schadegeval
In lichamelijke ongevallen:
Overlijden
€8.500
< 5 jaar
Beperkt tot werkelijke
begrafeniskosten tot max.
€8500
Begrafenis kosten
Vanaf 5 jaar: €620
Blijvende invaliditeit
€35.000 (tot 70 jaar)
Dagvergoeding*
€30 (tot 70 jaar)
(gedurende 2 jaar)
Senior Time Out**
€250
Behandelingskosten:
Medische kosten
150% tarief RIZIV
opgenomen in
nomenclatuur RIZIV
geen beperking

Basic
(Exclusief voor
bedrijfssportclubs)
€5.000.000- (max. per
slachtoffer € 2.500.000)
€620.000
nihil voor sportbeoefening
tijdens officiële activiteiten
van federatie of aangesloten
Club
anders €125 per schadegeval
€8.500
Beperkt tot werkelijke
begrafeniskosten tot max.
€8500
Vanaf 5 jaar: €620
€35.000 (tot 70 jaar)
€30 (tot 70 jaar)
Niet voorzien
100% tarief RIZIV
m.u.v. Kiné- en fysiotherapie
€125 per ongeval voor kiné
en fysiotherapie
Niet gewaarborgd

Kosten niet opgenomen max. €1.000
in nomenclatuur RIZIV
(per ongeval)
Kosten tandprothese
-max. per tand
€150
€150
-max. per ongeval €600
€600
Vervoer van het
Basis
Basis
slachtoffer
arbeidsongevallenverzekering arbeidsongevallenverzekering
Schade aan
Montuur max €25
Niet gewaarborgd
brillen/contactlenzen
Glazen/lenzen integraal
(indien lichamelijk
letsel aangetoond)
Hartfalen
Inbegrepen
Niet gewaarborgd
Duurtijd
104 weken
104 weken
Vrijstelling
nihil (uitgez. AVB: €25 )
nihil
*Dagvergoeding=> wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en tot beloop
van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen.
**Senior Time Out = forfaitaire vergoeding voor 65 plussers bij 2 maanden
sportonderbreking
Facultatieve uitbreiding = optie mogelijk voor beide polissen
Wordt aangeduid met een ‘+’ achter de poliskeuze (premium+ of basic+)
In lichamelijke ongevallen:
• Overlijden
• €7.500 per slachtoffer (5j. en ouder)
• Blijvende invaliditeit • € 15.000
• Dag vergoeding
• € 10 (gedurende 2 jaar)

