
We horen en zien vanalles, maar heb ik nu wel de juiste verzekering voor de sportactiviteiten die ik beoefen? Geldt deze verzekering ook in het land 
waar ik naartoe ga? 'Ik heb al een goede reisb�standsverzekering!’
Check zeker of je niet dubbel verzekerd bent, of misschien ben je tóch niet zo goed verzekerd als je denkt, want de meeste 
reisb�standsverzekeringen sluiten risicosporten uit. Neem voor jouw en je gezin dit stappenplan door zodat je met een gerust hart én correct 
verzekerd op pad kan!

BASISVERZEKERING:
Recreactief wandelen, fietsen en joggen.
KOSTPR�S LIDMAATSCHAP : € 27

Voor alle buitenlandse reizen binnen
de verzekerde periode.

KOSTPR�S: 43,70 EURO/JAAR
2,40 EURO/DAG: binnen EU / op aanvraag
3,00 EURO/DAG: buiten EU / op aanvraag

Deze tarieven z�n inclusief 9,25% taksen.

Niet inbegrepen: annulatieverzekering.
(info en tarieven op aanvraag)
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WERELDW�D VAN
TOEPASSING

BELANGR�K:
Zorg ervoor dat je steeds je
Europese ziekteverzekerings-
kaart b� hebt!

Deze kaart is verkr�gbaar via je
ziekenfonds.

TIP:
Installeer de EHIC, de Travel
Safe applicatie op je
smartphone.

Burgerl�ke 
aansprakel�kheid
(schade aan derden):
- Lichamel�ke schade
- Materiële schade

Lichamel�ke ongevallen
en hartfalen:
- O.a. medische kosten
- Incl. opzoekingsen
reddingskosten
- Niet: de organisatie en 
bekostiging
van repatriëring
- Niet: hoogteziekte
Meer informatie vind je
in polis n° 45.421.556.

BELANGR�K: Heb je een eigen polis b� een andere verzekeraar of een andere rechtsb�standverzekering?
Eventueel via de mutualiteit? Ga dan zeker na of je verzekering risicosporten niet uitsluit!

* De activiteiten gedekt volgens je gekozen sportverzekering (zie 1 A). **Bergwandelen: Wandelen op bergpaden, wandelen zonder behulp van eigen klimmateriaal, tot en met niveau 
T2 volgens Zwitserse codering: niet op gletsjers, geen klettersteig, geen alpinisme, geen tourski, geen sneeuwrakettentochten. ***Bergwandelen: T3 tot T6 volgens de Zwitserse 
codering. Meer info: www.bergst�gers.org/nationaal/inhoud/lid-worden-verzekering
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'Zeker van je verzekering'

A. Onze sportverzekeringen: Basis • Outdoor •  Bergsport + Wintersport

OUTDOORVERZEKERING:
Mountainbike, wielrennen, bergwandelen**,
trailrunning, kano/kayak,oriëntatie en 
langlaufen.
KOSTPR�S: LIDMAATSCHAP + € 28

BERG- + WINTERSPORTVERZEKERING:
Klimmen (muur/sport/berg), tourskiën, 
bergwandelen***, speleo, canyoning, 
sneeuwschoenwandelen, slackline/highline, 
klettersteig,  pisteski en snowboarden.
KOSTPR�S: LIDMAATSCHAP + € 40

Onderweg naar en van de
verzekerde activiteiten*:

Lichamel�k ongevallen.

T�dens de verzekerde
activiteiten:

Lichamel�k ongevallen en 
burgerl�ke aansprakel�kheid
(schade aan derden).

B. Extra reisb�stand - Ethias Assistance
WERELDW�D
VAN TOEPASSING

Dus ook in landen waar de
Europese ziekteverzekerings-
kaart niet geldig is.

T�dens het verbl�f in
het buitenland binnen
de verzekerde periode.

Alle lichamel�ke ongevallen,
inclusief opzoeking en
redding - zonder franchise.
Zie polis n° 45.424.305.
Lichamel�ke ongevallen en
medische kosten ingevolge
ziekte. Wel repatriëring, ook
in geval van (hoogte)ziekte
en hartfalen. Ook b� verlies
en diefstal van bagage.

B� ongeval, formulieren bezorgen aan leden@fros.be
of post de formulieren naar: Fros Multisport Vlaanderen vzw, Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
Info en aangifteformulieren: www.bergst�gers.org | www.fros.be | geert.alaerts@fros.be | Tel. 016/296378

Welke activiteiten dekt de
verzekering en wat is de
kostpr�s?

In welke landen is
deze verzekering
van toepassing?

Wanneer is deze
verzekering
geldig?

Wat dekt deze
verzekering juist? 

SOCIAAL TARIEF: Leden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut genieten van 
een verlaagd tarief. Dit is het tarief voor jongeren. Contacteer je secretariaat voor info/aanvraag.

De jongerentarieven (0 tem 17j): BASIS: € 12 - OUTDOOR: basis + €16 - BERG- +WINTERSPORT: basis + € 28


