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Verzekeringnemer BADMINTONCLUB 
DRIES 7 
2288 BOUWEL 

DE PLUIM 

Vertegenwoord1ger I DIETER VOS 
DRIES 7 
2288 BOUWEL 

Begindatum Einddatum Verva1dag Duur 
20.07.2003 20.07.2004 20.07 1 jaar 

Jaarlijkse premiebetaling 

Het contract begint en eindigt telkens te nul uur. 

De b1jzondere voorwaarden bes1aan 6 pagina's. 

r Opgemaakt op 04.04.2003 

De verzekeringnerner, KBC Verzeker1ngen 

,. :'j' iC-)
algemeen directeur 

JAN VAN LOOY BVBA KBC Verzekeringen 
ASTRIDPLEIN 35 Lange Nieuwstraat 32 
2280 GROBBENDONK 2000 Antwerpen 
agentnummer 143346 CDV-nr. 60003 telefoonnr. 0800/ 160 70 
telefoonnr. 014/ 51 57 31 
rek. nr. 733-0098885-72 

Codes maatschappij : 
printnr. 25942383 boekingsnr. 17657953859 
Rp : 1 
Dk : 0 Dat: 04.04.2003 Ins: 00 
AL004 



Polis nr. AN/31.697.807-0000 

POLIS VERENIGINGSLEVEN 

Bijzondere voorwaarden biz. 2 
, 

Activiteit van de verzekerde vereniging BADMINTON 

Deze polis omvat volgende verzekeringen 

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
verzekerden overeenkomstig de algemene vDorwaarden. 

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 

Deze verzekering waarborgt de rechtsbijstand van de verzekerden 
overeenkornstig de algemene vDorwaarden. 

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

Vergoedingen 
===:::======== 

- Vergoeding bij overlijden 

De waarborg overlijden is niet verzekerd in deze polis. 

- Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid 

In geval van blijvende ongeschiktheid is het bedrag waarop de uitkering 
dient berekend te worden vastgesteld op 12 394,68 EUR. 

- Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

De waarborg tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet verzekerd in deze 
polis.  4. 
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• Polis nr. AN/31.697.B07-0000 

POLIS VERENIGINGSLEVEN KBC 
Bijzondere voorwaarden biz. 3 

Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten 
========================================================== 

Het maximum bedrag voer de terugbetaling van de kosten voer 
geneeskundige verzorging en aanverwante kosten per persoon en 
ongeval is vastgesteld op 1 239,47 EUR. 

per 

Er geldt een franchise van 24,79 EUR per per soon en per ongeval. 

r 
( BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE GANSE POLIS 

Indexering 

r 

De bedragen verzekerd voor de vergoedingen voor lichamelijke ongevallen 
en de prernie die daarvoor verschuldigd is, zullen op iedere jaarlijkse 
vervaldag aangepast worden volgens de verhouding die bestaat tussen : 
het laatst gekende indexCijfer van het gemiddelde verdiende 
bruto-uurloon van meerderjarige mannelijke werklieden in de nijverheid 
zoals dit gepubliceerd wordt in het statistisch tijdschrift van het 
nationaal instituut voer de statistiek, en het onderschrijvings
indexcijfer L.O. dat bij de onderschrijving van de polis 102 
bedraagt. Bij ongeval worden de vergoedingen berekend op basis van de 
verzekerde bedragen zoals deze werden aangepast op de vervaldag die het 
ongeval voorafgaat. 

• 

De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal leden, dat 120 
bedraagt. 
De verzekeringnemer verplicht zich ertoe de maatschappij in te lichten 
zodra het aantal leden stijgt boven 126 of daalt beneden 114. 
Indien een van beide grenzen bereikt is wordt de premie herberekend 
voor de toekomst, zonder afrekening voor het verleden. Het niet naleven 
van deze verplichting geeft aan de verzekeraar het recht om bij schade
geval de vergoeding te beperken volgens de verhouding die bestaat tussen 
de betaalde premie en de premie die moest betaald worden indien de ver
zekeraar juist was ingelicht. 


