
Bestuurdersaansprakelijkheid

Persoonlijke bestuurdersfouten vzw

Fros
Sportpolis

Schade aan in gebruik genomen gebouwen van derden

Huuraansprakelijkheid (brand)
Contractuele aansprakelijkheid voor andere schade dan brand Extra reisb�stand:

 
Ethias Assistance

T�dens (BA + LO) en op weg naar
clubactiviteiten (LO) erkend door de federatie 
Individuele beoefening van wandelsport, joggen,
fitness in fitnesscentrum, turnen, zwemmen,
rolschaatsen, recreatief fietsen en skaten

Wanneer is de Fros Sportpolis van toepassing?

Clubs aangesloten b� Fros
De leden als bestuurslid, verenigingswerker,
vr�williger en deelnemer
De niet-leden als sporadische vr�williger

Voor wie is de Fros Sportpolis van toepassing?

T�del�ke ongeschiktheid
(zelfstandigen)

PREMIUM
45.421.556

Dagvergoeding van 30 EUR per slachtoffer
voor zover geen tussenkomst ziekenfonds

Optionele verzekeringen
Aanvullende vergoedingen lichamelijke ongevallen leden P+ / B+

Overlijden - 7.500,- EUR per slachtoffer
Blijvende invaliditeit - 15.000,- EUR per slachtoffer
Tijdelijke werkongeschiktheid - Dagvergoeding van 10,00 EUR

Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Uitbating publiek toegankelijke gebouwen

Extra: ééndagsverzekering
T�dens specifieke initiatiemomenten op opendeurdagen e.d. die als doel hebben de clubsporttak te
promoten, is de verzekering voor de deelnemers gratis, mits de activiteit vooraf via de formulieren voor
ééndagsverzekering bekend gemaakt wordt b� Fros.

B� ongeval, formulieren bezorgen aan leden@fros.be
of per post: Fros Multisport Vlaanderen vzw,Boomgaardstraat 22 - bus 35, 2600 Berchem
Info en aangifteformulieren: www.fros.be | leden@fros.be | Tel. 03 286 07 60

Lichamel�ke schade

Materiële schade

RIZIV-erkende kosten

RIZIV-erkende kinekosten

Niet-RIZIV

Tand

Bril

Vervoerkosten

Duurt�d

Vr�stelling

Overl�den

Bl�vende invaliditeit

Hartfalen

5.000.000 EUR per schadegeval

625.000 EUR per schadegeval

150% RIZIV

125 EUR

1000 EUR

150 EUR per tand / 600 EUR per ongeval

250 EUR

Basis arbeidsongevallenverzekering

2 jaar

Geen

8.500 EUR per slachtoffer

35.000 EUR per slachtoffer

Gewaarborgd

100% RIZIV

-

-

-

Enkel voor bedr�ven
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BASIC
45.427.378


