
* Deze waarborgen lichamelijke letsels zijn enkel van toepassing voor leden woonachtig in België. Voor leden met een domicilie in 
Frankrijk is er een maximale tussenkomst tot €1.000 per persoon en per schadegeval. 

�

Verzekerde risico’s
1. Lichamelijke ongevallen 2. Hartfalen en beroertes

3. Burgerlijke aansprakelijkheid 4. Rechtsbijstand

Wie? Voor aangesloten leden van S-Sport//Recreas sportclubs en niet leden die deelnemen aan sportclub activiteiten.

Verzekerde activiteiten Alle activiteiten van S-Sport // Recreas en haar clubs. Ook niet sportieve activiteiten en verplaatsing van en naar 
clubactiviteiten zijn verzekerd.

Waar? In binnen- en buitenland (wereldwijd) (Opgelet: dit is geen reisbijstandsverzekering)

Waarborgen GEEN FRANCHISE

1. Lichamelijke letsels *
Terugbetaling tot 100% van het RIZIV tarief van alle door het RIZIV erkende prestaties 
voor medische verstrekking.

onbeperkt

kosten buiten RIZIV € 500
tandprothese per slachtoffer € 800

maximum per tand € 200
bril (gedragen op ogenblik van ongeval en in 
combinatie met lichamelijk letsel)

glazen  
montuur

integraal 
tot max. € 100

overlijden per slachtoffer van 5 jaar of ouder € 8.500

begrafeniskosten voor leden jonger dan 5 jaar € 8.500

voor leden van 5 jaar of ouder € 2.500

blijvende arbeidsongeschiktheid per slachtoffer t/m 70 jaar € 35.000

tijdelijke arbeidsongeschiktheid per slachtoffer t/m 70 jaar dagvergoeding € 30

onderzoeks- en repatriëringskosten per slachtoffer € 2.500

2. Hartfalen en beroertes
Terugbetaling tot 100% van het RIZIV tarief van alle door het RIZIV erkende prestaties 
voor medische verstrekking. onbeperkt

overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair) € 8.500

blijvende ongeschiktheid per slachtoffer -70 jaar € 35.000

tijdelijke ongeschiktheid per slachtoffer -70 jaar dagvergoeding € 30

3. Burgerlijke aansprakelijkheid
lichamelijke schade per schadegeval                              

 (€ 2.500.000 per slachtoffer)
€ 5.000.000

materiële schade per schadegeval € 650.000

vereniging organisatie, uitbating cafetaria,…

4. Rechtsbijstand

Strafrechtelijke verdediging en burgerlijk verhaal tegen de aansprakelijke derden € 25.000

Insolventie van derden € 12.500

Aanvraag De verzekering wordt door de club aangevraagd voor elk aangesloten lid.

Vervaldag De dekking loopt telkens voor een volledig kalenderjaar. (01/01 - 31/12)

Wanneer het lid aansluit na 1 oktober loopt de dekking automatisch tot 31 december van het volgende jaar.

Uitgesloten sporten luchtsporten - diepzeeduiken - jacht - extreme sporten (benjee, wingsuit flying,...) maar ook gewone sporten 
(mountain-bike, kite-surfen,...) die op extreme wijze worden uitgevoerd.

Aangiftes De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren via het aangifteformulier. Info en 
aangifteformulier zijn te vinden via www.s-sportrecreas.be. Aangiftes mogen ingediend worden via verzekering@s-
sportrecreas.be of per post: S-Sport//Recreas, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
Dit is een product van P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151 – 1210 Brussel; Tel: 02 250 91 11 – Fax 02/250.95.67 IBAN BE29 8777 
9394 0464; BTW BE 0402.236.531 RPR Brussel; Verzekeringsonderneming toegelaten onder de code 0058. Raadpleeg de algemene 
voorwaarden en neem kennis van de klantenbrochure (beide documenten te raadplegen op www.s-sportrecreas.be) voor meer 
informatie over P&V en haar engagementen, haar beleid inzake belangenconflicten, haar klachtenprocedure en de verwerking van uw 
persoonlijke gegevens. 
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