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Module 8 : Top Familiale, B.A. Jacht, B.A. Feesten & B.A. Sport- en ontspanningsactiviteiten

BELASTINGEN EN KOSTEN
Alle in dit tarief B.A. vermelde premies dienen te worden verhoogd met de
belastingen en kosten.
Enkel de premies Top Familiale, Rechtsbijstand en B.A. Jacht worden
vermeld «alles inbegrepen».
• Belastingen
Huispersoneel

9,25 %
- personeel niet onderwerpen
                                24,13
aan RSZ
%
- personeel onderwerpen aan RSZ
4,13 %

• Splitsing van de premie (behalve Top Familiale en B.A. Jacht)
- zesmaandelijkse betaling
- driemaandelijkse betaling

+3%
+5%
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TOP FAMILIALE
Mogelijke
waarborgen

In het kader van de TOP FAMILIALE kan u volgende waarborgen afsluiten:
• de basiswaarborg B.A. Gezin (+ B.A. Paard/B.A. Betaalde kinderopvang)
• de Rechtsbijstand Privé-leven
• het Pack Familiale+
• het Pack Fietser
• B.A. Paard (vanaf 3 paarden)
• Huispersoneel
• B.A. Onderwijzer
• Gezinsbijstand
De TOP FAMILIALE omvat niet de waarborg Caravanning. Deze waarborg
wordt voorgesteld in een afzonderlijk contract (zie rubriek Vrije Tijd).

Waarborg B.A.
Gezin

• De basiswaarborg B.A. Gezin is conform de Koninklijke Besluiten van
12 januari 1984 en 24 december 1992.
Bovendien heeft AG Insurance hieraan nog een aantal waarborguitbrei
dingen toegevoegd die de wettelijke minimumwaarborgen aanvullen.
• Verzekerde bedragen per schadegeval
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- Lichamelijke schade
- Stoffelijke schade
Vrijwillige hulpverlening door derden
  

12.500.000 EUR
2.500.000 EUR
250.000 EUR
(niet geïndexeerd)

Er is een vrijstelling van 123,95 EUR voor de stoffelijke schade van
toepassing per schadegeval. Er kan geopteerd worden voor een Engelse
vrijstelling door onderschrijving van het Pack Familiale+.
• Indexering
De verzekerde bedragen en de vrijstelling zijn geïndexeerd (indexcijfer
119,64 - basis 1981).
• De basiswaarborg B.A. Gezin omvat ook volgende waarborgen zonder
bijpremie :
- B.A. Paard tot 2 paarden
- B.A. Betaalde kinderopvang voor max. 5 kinderen
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• Omvang van de waarborg
AG Insurance verzekert de burgerlijke contractuele en extracontractuele
aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, wegens het feit van opvang
tegen betaling, van maximum 5 kinderen van derden. Zowel de schade
veroorzaakt door de bewaakte kinderen als de schade veroorzaakt aan de
bewaakte kinderen is verzekerd.
De verzekerde bedragen zijn dezelfde als voor de basiswaarborg B.A.
Gezin.

Waarborg
Rechtsbijstand
Privé-leven
PROVIDIS

• Aanvullend bij de waarborg B.A. Gezin kan de waarborg Rechtsbijstand
Privé-leven worden afgesloten. Deze waarborg is eveneens van toepassing
op de afgesloten waarborg B.A. Paard vanaf 3 paarden. Het beheer
van de dossiers “rechtsbijstand” wordt toevertrouwd aan onze aparte en
gespecialiseerde entiteit “Providis”.
• Omvang van de waarborg
- Strafrechtelijke verdediging
- Burgerrechtelijk verhaal mbt enkel stoffelijke
en/of enkel morele schade
- Burgerrechtelijk verhaal mbt lichamelijke
letsel
- Burgerrechtelijk verhaal na een medische fout
- Burgerrechtelijk verhaal na verdwijning van
een verzekerde jonger dan 16 jaar
- Contractuele betwistingen met verzekering
B.A. Privé-leven
- Opzoekingskosten voor vermiste kinderen 
- Insolventie van derden
- Borgtocht

}

90.000 EUR

30.000 EUR
15.000 EUR
45.000 EUR

Deze maximumbedragen worden verdubbeld door het Pack Familiale+.
De premie Rechtsbijstand Privé-leven bedraagt 25,00 EUR (9,25%
belastingen inbegrepen).
De clausule vrije keuze van advocaat en de objectiviteitsclausule zijn
van toepassing.
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Waarborg Pack
Familiale+

• Aanvaardingsvoorwaarden
Deze waarborg kan enkel worden afgesloten indien ook de basiswaarborg B.A. Gezin werd afgesloten.
• Omvang van de waarborg
Het Pack Familiale+ biedt de volgende voordelen als aanvulling op de
basiswaarborg B.A. Gezin en Rechtsbijstand:
- Engelse vrijstelling
- Vergoeding van de schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen
- Verdubbeling van de limieten voor tussenkomst in Rechtsbijstand, indien
de waarborg Rechtsbijstand Privé-leven Providis onderschreven is.
• Premie
De premie voor het Pack Familiale+ bedraagt 21,00 EUR (belastingen
inbegrepen), ongeacht het feit of de waarborg Rechtsbijstand is onderschreven. De leeftijdskortingen worden toegepast zoals in B.A. Gezin
(zie tabel hierna).

Waarborg
Pack Fietser

• Omschrijving :
Het Pack Fietser is een verzekering die zich richt tot alle fietsers, ongeacht hun leeftijd, gezinssituatie, aantal fietsen die zij bezitten en het
gebruik ervan.
Het Pack omvat:
- de waarborg Individuele ongevallen die de lichamelijke schade dekt
van de fietser en zijn passagier ten gevolge van een ongeval met de
verzekerde fiets:
* Overlijden: 25.000 EUR (forfaitair)
* Blijvende invaliditeit: een vergoeding tot 250.000 EUR (forfaitair)    
volgens een super-cumulatieve formule
* Medische kosten: tot 6.250 EUR (indemnitair)
- de waarborg Materiële schade: dekt de materiële schade aan de
fiets en toebehoren ten gevolge van een ongeval waarbij de fietser
overlijdt of een lichamelijk letsel oploopt die een ongeschiktheid van
minimum 2 dagen met zich meebrengt. Een vrijstelling van 50 EUR is
van toepassing.
- de AG Bijstand Fietser: een bijstand in geval van een ongeval, technisch defect (met uitsluiting van lekke band) of diefstal in België,  tot
30 km buiten de grens en minimum 1 km van huis verwijderd.
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• Aanvaardingsvoorwaarden :
Onderschrijving van een B.A. Familiale.
• Tarief :
Individueel
(1 persoon)

Taksen en
commissie
inbegrepen

Waarborg
B.A. Paard
(vanaf 3 paarden)

Koppel
Familie
(verzekerings- (verzekeringsnemer +
nemer + partner
partner)
+ kinderen)

Tot 1000 EUR/
fiets

49 EUR

69 EUR

79 EUR

Tot 2000 EUR/
fiets

69 EUR

89 EUR

99 EUR

• Aanvaardingsvoorwaarde
Deze waarborg kan enkel worden afgesloten indien ook de basiswaarborg B. A. Gezin werd afgesloten.
• Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen zijn dezelfde als voor de basiswaarborg B.A.
Gezin.

Waarborg
Huispersoneel

• Aanvaardingsvoorwaarde
Deze waarborg kan met of zonder de basiswaarborg B.A. Gezin worden afgesloten.
• Omvang van de waarborg
zie “Lichamelijke Ongevallen”.

Waarborg
B.A. Onderwijzer

• Aanvaardingsvoorwaarde
Deze waarborg kan met of zonder de basiswaarborg B.A. Gezin worden afgesloten.
• Toepassingsgebied
Deze waarborg is van toepassing voor:
• Leraar gelast met theoretische lessen, onderwijzer of studiemeester
• Leraar turn-, zwem-, fysica-, scheikunde-, biologie- en zoölogielessen
• Leraar gelast met praktische lessen
- naaien, kapsel, tekenen, huishoudelijke lessen
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- metaal- en houtbewerking, elektriciteit
Directeur van een school of instituut
Leraar of monitor die buiten schoolverband lessen geeft
- dansen, zwemmen, schaatsen, tennis, lichamelijke opvoeding, turnen, atletiek
- skiën, gevechts- en verdedigingssporten (judo, aikido,
karate, boksen naar Franse wijze, enz.)
• Speelpleinsurveillant, vakantiekoloniemonitor, leraar in een
school voor mindervalide kinderen, opvoeder
•
•

• Verzekerde bedragen per schadegeval
Lichamelijke schade
Materiële schade

1.250.000 EUR
125.000 EUR

• Aanvaardingsvoorwaarden :
Deze waarborg kan onderschreven worden als aanvulling op de B.A
Gezin of als aparte verzekering. Er zijn twee mogelijkheden afhankelijk van het feit of men al dan niet een waarborg Top Bijstand
(Cfr. Auto) onderschreven heeft :
- de basisformule : enkel toegankelijk als aanvulling op de Top
Bijstand
- de uitgebreide formule : voor de klant die geen Top Bijstand
onderschreven heeft.
De bijstandsverlener ontvangt de oproepen, organiseert de bijstand
en verzekert het risico.

Waarborg
gezinsbijstand

• Omvang van de waarborgen
- de basisformule : bestaat uit 3 luiken bijstand aan personen in
België hetzij de specifieke bijstand aan personen, de psychologische bijstand en de juridische bijstand; deze waarborgen vullen
de reeds onderschreven waarborgen in Top Bijstand aan.
- de uitgebreide formule : omvat alle waarborgen bijstand aan
personen van de Top Bijstand (bijstand in België, bijstand in het
buitenland, bijstand inlichtingen) en de 3 aanvullende luiken
(specifieke bijstand in België, juridische bijstand, psychologische
bijstand); het is de ideale bijstandsformule voor degene die
niet over een voertuig beschikt of waarvan de bijstand voor het
voertuig door de constructeur wordt verleend.
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TARIEF TOP FAMILIALE (belastingen inbegrepen)
Gezin
  
  
B.A. Gezin
(inbegrepen de waarborgen B.A. Paard
van max. 2 paarden en B.A. Betaalde
Kinderopvang van max. 5 kinderen)
B.A. Gezin + Rechtsbijstand

VZN 25 jaar of jonger
of
VZN 60 jaar of ouder

64,00 EUR

51,20 EUR

89,00 EUR

76,20 EUR

21,00 EUR

16,80 EUR

Alleen als aanvulling op de B.A. Gezin
Pack Familiale+
B.A. Paard vanaf 3 paarden (per paard)

Pack Fietser

Taksen en commissie
inbegrepen

64,00 EUR
Individueel
(1 persoon)

Koppel
Familie
(verzekerings(verzekeringsnemer
nemer + partner)
+ partner
+ kinderen)

Tot 1000 EUR/fiets

49 EUR

69 EUR

79 EUR

Tot 2000 EUR/fiets

69 EUR

89 EUR

99 EUR

Huispersoneel (voor het volledige
personeelsbestand, incl. het gezin
van de huisbewaarder)

50,42 EUR

B.A. Onderwijzer

51,04 EUR

Gezinsbijstand
- basisformule
- uitgebreide formule

30,00 EUR
45,00 EUR
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B.A. JACHT
Toepassingsgebied

In de verzekering B.A. Jacht wordt een onderscheid gemaakt tussen
volgende categorieën :
- jager-schutter ;
- jachtopziener-drijver ;
- directeur-inrichter van jachtpartijen of van drijfjachten.
Opmerking : het verzekeringsvoorstel (zie Inside AG Insurance) moet altijd
volledig en nawkeurig ingevuld worden.
JAGER-SCHUTTER
• Verzekerde bedragen per schadegeval
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Lichamelijke schade  
Materiële schade  
Rechtsbijstand Providis  

6.250.000 EUR
375.000 EUR
12.500 EUR

TARIEF JAGER-SCHUTTER (belastingen inbegrepen)
Per jager of schutter  
70 EUR
• Bijpremies
- Uitbreiding tot de schade veroorzaakt door brand,
ontploffing, rook of water aan het jachtpaviljoen dat
tijdelijk in gebruik wordt genomen :
+ 50 %
- Voor elke in het buitenland wonende genodigde,
(vanaf de 2de) als jager of schutter, voor een periode
van 5 dagen, indien hij in het bezit is van een in België
afgeleverde jachtvergunning.
35 EUR
- Uitbreiding voor uw contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in België die u als gekwalificeerde persoon ten laste wordt
gelegd in het kader van de reglementering van de voedselhygiëne.
Clausule (8) 172 
+ 50 %
• Opmerking
Al de contracten Jager-schutter :
- hebben hun jaarlijkse vervaldag op 30 juni.  Voor de nieuwe contracten met aanvang op een andere datum zal tot de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag de volle jaarlijkse premie geïnd worden, gezien het
seizoenkarakter van deze verzekering.
De attesten om de validatie te bekomen van de vergunning voor het
dragen van jachtwapens worden samen met de kwitantie naar de
producent gestuurd.
- voorzien waarborgen overal ter wereld.
- voorzien de gratis dekking voor 5 dagen van een genodigde die in het
buitenland woont.
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Jachtopziener-drijver
• Verzekerde bedragen per schadegeval
Lichamelijke schade  
Materiële schade  

6.250.000 EUR
375.000 EUR

TARIEF JACHTOPZIENER-DRIJVER (belastingen inbegrepen)
Per jachtopziener of drijver  

40 EUR

• Opmerking
Lichamelijke ongevallen overkomen aan jachtopzieners :
gelieve de maatschappij te raadplegen.

DireCteur-inrichter van jachtpartijen of van
drijfjachten
• Verzekerde bedragen per schadegeval
Lichamelijke schade  
Materiële schade  

6.250.000 EUR
375.000 EUR

TARIEF DIRECTEUR-INRICHTER (belastingen inbegrepen)
- Voor maximum 10 jachtpartijen met maximum
30 geweren  

80 EUR

- Bijpremie
- Uitbreiding tot een onbeperkt aantal jachtpartijen
en/of geweren  

+ 50 %
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B.A. FEESTEN
Toepassingsgebied

In de B.A. Feesten kunnen volgende activiteiten worden verzekerd :
- bals, banketten, fancy-fairs, kermissen, mode-défilé, T-dansant, fuif,
conferentie, diversen (bridge, scrabble, 3e leeftijd,...);
- congressen, stoeten, carnavals ;
- tentoonstellingen en handelsbeurzen ;
- kleiduifschieten.
Deze activiteiten moeten plaatsvinden in België.
Voor activiteiten buiten België : de maatschappij raadplegen.

Verzekerde
bedragen per
schadegeval

Lichamelijke schade
Materiële schade

Dekking voor de
vrijwilligers

• Er wordt een automatische en gratis dekking voorzien tot 12 vrijwilligers
• Verzekerde bedragen:

1.239.467,62 EUR
123.946,76 EUR

Lichamelijke schade

12.394.676,24 EUR (geïndexeerd*)
1.500.000 EUR (niet-geïndexeerd), met een
minimum van 619.733,81 (geïndexeerd*)
173,53 EUR (niet-geïndexeerd)

Materiële schade
Vrijstelling

*Verzekerde bedragen en de vrijstelling zijn geïndexeerd
(indexcijfer 119,64 – basis 1981)
Schade aan roerende goederen (toevertrouwd voorwerp)
(niet-geïndexeerde bedragen)
Materiële schade

12.500 EUR

Vrijstelling

173,53 EUR

TARIEF B.A. FEESTEN
• Bals, banketten, fancy-fairs, kermissen,
mode-défilé, T-dansant, fuif, conferentie, diversen
(bridge, scrabble, 3e leeftijd,...) (max. 2 dagen)
- in open lucht
- in zaal
- in tent van max. 500 m2
- in tent van 501 tot 1000 m2
- in tent van meer dan 1000 m2
- per bijkomende dag
- maximum 500 deelnemers
12
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• Congressen (max. 4 dagen), stoeten, carnavals
- maximum 250 deelnemers
- maximum 500 deelnemers
- maximum 1000 deelnemers
- persoonlijke B.A. van de deelnemers (clausule 190)
- per bijkomende dag

59,49 EUR
86,76 EUR
123,95 EUR
+ 50 %
+ 50 %

• Handelsbeurzen (max. 3 dagen), braderieën,
tentoonstellingen
- maximum 25 exposanten
- maximum 50 exposanten
- maximum 100 exposanten
- maximum 200 exposanten
- meer dan 200 exposanten
- in tent van maximum 500 m2
- in tent van 501 tot 1000 m2
- in tent van meer dan 1000 m2
- per bijkomende dag

84,28 EUR
128,90 EUR
153,69 EUR
173,53 EUR
210,71 EUR
+ 50 %
+ 100 %
+ 150 %
+ 30 %

• Kleiduifschieten (max. 2 dagen)
- per bijkomende dag
• Medische kosten van vrijwillige medewerkers tot
1.239,47 EUR (clausule 191)


Opmerkingen

49,58 EUR
+ 50 %
7,44 EUR
(per persoon)

• Dit tarief is niet beperkend. De maatschappij zal slechts de premie kunnen
opmaken en dekking verlenen op basis van een omstandig voorstel
waarin alle bijzonderheden van de te verzekeren activiteit v ervat zijn.
• Dekking van schade aan de zaal en aan het materieel:
Schade aan de tent is eveneens verzekerd voor zover de tent
niet door de organisator en/of zijn medewerkers (clausule 113)
is opgezet.
Bijpremie
49,58 EUR
Kapitalen
24.789,35 EUR
Vrijstelling
371,84 EUR

Vrijstelling

• Een niet-geïndexeerde vrijstelling van 173,53 EUR wordt afgetrokken in
geval van stoffelijke schade bij de waarborg B.A.

Minimumpremie

• De minimumpremie bedraagt

49,58 EUR
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B.A. SPORT- EN
ONTSPANNINGSVERENIGINGEN
Omvang van de
waarborg

Deze verzekering omvat de waarborgen :
• Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
Verzekerde bedragen : 1.239.467,62 EUR lichamelijke schade
123.946,76 EUR materiële schade (vrijstelling
van 173,53 EUR)
• Individuele Ongevallen
Waarborgen en verzekerde bedragen :
- Overlijden : keuze 3.718,40 EUR of 7.436,81 EUR
- Blijvende invaliditeit : keuze 7.436,81 EUR of 14.873,61 EUR
- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid : keuze 3,72 EUR of 7,44 EUR per
dag gedurende één jaar (wachttijd 30 dagen)
- Medische Kosten : keuze 619,73 EUR of 1.239,47 EUR
(vrijstelling van 49,58 EUR)
De waarborg B.A. kan apart worden afgesloten; de waarborgen Indivi
duele kunnen uitsluitend ter aanvulling van de waarborg B.A. worden
afgesloten.
Er is een vrije keuze in de waarborgen Individuele. De waarborg Medische
Kosten kan echter niet afzonderlijk worden afgesloten.

Dekking voor de
vrijwilligers

• Er wordt een automatische en gratis dekking voorzien tot 12 vrijwilligers.
• Verzekerde bedragen: zie BA feesten.

Modaliteiten van de
premie

• De premie dient minimum 49,58 EUR te bedragen.
• De premie wordt berekend op minstens 15 leden, behalve voor kaats-

Premieverminde
ringen

bal, basketbal, waterpolo, zaalvoetbal en polo waarvoor ze berekend
wordt op minstens 10 leden.
• Het beoefenen van meerdere sporten geeft slechts aanleiding tot
betaling van één premie, nl. de hoogste.
• De premie wordt berekend op basis van het aantal leden (spelers of
niet) die deel uitmaken van de club.
Wijziging van het aantal leden : indien het aantal leden aangeduid op
de kwitantie niet meer correct is, gelieve dit binnen 60 dagen aan de
maatschappij mee te delen. Een wijziging van het aantal leden zal op
de volgende vervaldag in de premie worden verrekend.
• Meer dan 50 leden :
- 10%
• Uitsluiting van schade te wijten aan installaties en materieel :  - 25%
• (deze premievermindering heeft enkel betrekking op het luik BA)
14
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TARIEF B.A. SPORT-EN ONTSPANNINGSVERENIGINGEN
Premieberekening

Het tarief B.A. Sport- en Ontspanningsverenigingen is onderverdeeld in
5 klassen van stijgend risico.
Hierna vindt u de indeling van de risico’s : - volgens activiteit		
- volgens tariefklasse
• Volgens activiteit

Activiteit

Tariefklasse

Activiteit

Tariefklasse

aerobic
aikido
alpineskiën
atletiek
badminton
baseball
basketbal
bergbeklimmen
beroepssporten
(alle beroepssporten)
biljart
bodybuilding
boksen
boogschieten
bootmodelbouw
bowling
canyonning
cricket
crocket
cross country
cyclocross
cyclocross in wedstrijd
dansen
dansmarieke
darts (vogelpik)
deltavlieger
death ride
dropping
duiken (in zee, in zwembad,
in steengroeve, in meer)
elastiek
(alle sporten met een elastiek)
fitness
frisbee
gewichtheffen
golf

3
4
4
2
1
3
3
niet aanvaard

gymnastiek
handbal
hengelen(niet in zee)
hydrospeed
ijshockey
ijsschaatsen
jiu-jitsu
jogging
judo
kaatsbal
kajakken
kano
karabijnschieten
karate
kickboxing
kleiduifschieten
klimmuur
koor
korfbal
kruisboogschieten
langlaufen
lichamelijke opvoeding
luchtmodelbouw
motor (alle gemotoriseerde sporten)
mountainbike
muziek
netbal
ontspanningsvereniging
(gezelschapsspelletjes)
ontspanningsvereniging (met atelier)
oriënteringstocht
paardrijden
paintball
parachutespringen
(alle sporten met een valscherm)
petanque

3
3
1
niet aanvaard
5
3
5
2
4
2
3
3
2
5
niet aanvaard
2
3
1
2
2
3
3
2
niet aanvaard
3
1
3

niet aanvaard
1
3
niet aanvaard
2
2
2
niet aanvaard
2
1
2
3
niet aanvaard
3
2
1
niet aanvaard
niet aanvaard
2
niet aanvaard
niet aanvaard
3
2
4
2

1
1
2
5
2
niet aanvaard
1
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Activiteit

Tariefklasse

Activiteit

Tariefklasse

pistoolschieten
polo
powertraining
rafting
roeien
rolschaatsen
rugby
schermen
skate-board
ski (mono ski)
softbal
speleologie
squash
strandzeilen
surfing
tafeltennis
tennis
theater
toneel

2
5
3
niet aanvaard
3
3
5
2
4
5
2
niet aanvaard
3
4
3
2
3
1
1

ULM
veldhockey
(veld-) voetbal
vissen op zee
volleybal
wandelen
waterfietsen
waterpolo
waterski
wielertoerisme
wielertoerisme in wedstrijd
windsurfen
worstelen
yoga
zaalvoetbal
zeilen
zweefvliegtuig
zwemmen

niet aanvaard
4
4
niet aanvaard
3
1
2
3
4
3
niet aanvaard
3
5
1
4
3
niet aanvaard
2

• Volgens tariefklasse
Klasse 1
badminton
biljart
crocket
darts (vogelpik)
hengelen(niet in zee)
koor
muziek
ontspanningsvereniging (gezelschapsspelletjes)
ontspanningsvereniging (met atelier)
petanque
theater
toneel
wandelen
yoga
Klasse 2
atletiek
boogschieten
bootmodelbouw
bowling
16
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cricket
cross country
dansmarieke
dropping
frisbee
golf
jogging
kaatsbal
karabijnschieten
kleiduifschieten
korfbal
kruisboogschieten
luchtmodelbouw
oriënteringstocht
paintball
pistoolschieten
schermen
softbal
tafeltennis
waterfietsen
zwemmen
Klasse 3
aerobic
baseball
basketbal
bodybuilding
cyclocross
dansen
fitness
gymnastiek
handbal
ijsschaatsen
kajakken
kano
klimmuur
langlaufen
lichamelijke opvoeding
mountainbike
netbal
powertraining
roeien
rolschaatsen
squash
surfing
tennis
volleybal
waterpolo
17
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wielertoerisme
windsurfen
zeilen
Klasse 4
aikido
alpineskiën
gewichtheffen
judo
skate-board
strandzeilen
veldhockey
(veld-) voetbal
waterski
zaalvoetbal
Klasse 5
ijshockey
jiu-jitsu
karate
paardrijden
polo
rugby
ski (mono ski)
worstelen
Niet aanvaarde activiteiten
bergbeklimmen
beroepssporten (alle beroepssporten)
boksen
canyonning
cyclocross in wedstrijd
delta vlieger
death ride
duiken (in zee, in zwembad, in steengroeve, in meer)
elastiek (alle sporten met een elastiek)
hydrospeed
kickboxing
motor (alle gemotoriseerde sporten)
parachutespringen (alle sporten met een valscherm)
rafting
speleologie
ULM
vissen op zee
wielertoerisme in wedstrijd
zweefvliegtuig
18
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Premies
Waarborg
BA
Overlijden
Blijvende
    
Invaliditeit
     

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Tijdelijke
Arbeidsongeschiktheid

Medische kosten

EUR

EUR

EUR

EUR

Kapitalen 1.239.467,62 3.718,40 7.436,81 7.436,81 14.873,61 3,72
7,44
619,73
  
Lichamelijke
schade
  
123.946,76        
  
Materiële
schade
Vrijstelling

173,53     

       
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5

0,99
1,74
2,23
3,72
6,20

0,74
0,99
1,49
2,23
3,72

1,49
1,98
2,97
4,46
7,44

1,98
2,73
3,47
6,94
8,68

3,97
5,45
6,94
13,88
17,35

vanaf de vanaf de 49,58
30ste dag 30ste dag
gedurende gedurende
1 jaar
1 jaar
1,98
2,73
3,47
6,94
8,68

3,97
5,45
6,94
13,88
17,35

0,99
1,74
4,96
7,44
12,39

1.239,47

49,58

1,98
3,47
9,92
14,87
24,79

Jaarlijkse premie per lid zonder belastingen.
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