
 
 
 
 

 

REISBIJSTAND 
Polisnr. 45.248.000 

Verzekerde risico’s Reizen en verblijf buitenland in clubverband (voor personen en voertuigen) 

Voor wie Voor aangesloten clubs die een buitenlande uitstap hebben gepland in het kader van de sporttak waarvoor 
ze bij Sporta-federatie zijn aangesloten en die de deelnemers (zowel leden als niet-leden) willen voorzien 
van reisbijstand. 

Verzekerde 
activiteiten 

De waarborgen zijn uitsluitend van toepassing tijdens verplaatsingen naar het buitenland waarvoor vooraf 
een aanvraag werd ingediend via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’.  

Waar  Deze polis is geldig vanaf de woonplaats in België tot in de gehele wereld (motorrijtuigen enkel in Europa!) 
met uitsluiting van landen waar oorlog of burgerlijke onlusten heersen en landen waar vrij personenverkeer 
niet is toegelaten.  

Waarborgen  Zie algemene voorwaarden polis Ethias Assistance in bijlage. 
De uitgebreide waarborg ‘privilege’ is van toepassing.  

Premie  - Hulpverlening aan personen – premie per verzekerde 

Duur  Europa Andere landen 

1 dag € 1,80 € 3,00 

2 tot 3 dagen € 3,60 € 5,85 

4 tot 5 dagen € 6,45 € 11,10 

6 tot 11 dagen  € 9,50 € 15,75 

12 tot 17 dagen € 12,60 € 20,30 

18 tot 23 dagen € 15,65 € 27,00 

24 tot 32 dagen € 18,80 € 34,65 

Per bijkomende maand (elke 
begonnen maand telt als een 

volledige) 

€ 9,50 € 15,75 

- Hulpverlening in verband met voertuigen – premie per voertuig (voor mini-bussen, mobilhomes en 
vrachtwagens tot 3,5 ton dienen de hieronder vermelde premies te worden verdubbeld) 

Duur  Europa  Andere landen 

1 dag € 3,50 

 
Niet gewaarborgd!  

 
 

 

2 tot 3 dagen € 6,95 

4 tot 5 dagen € 12,50 

6 tot 11 dagen € 18,45 

12 tot 17 dagen € 24,35 

18 tot 23 dagen € 30,40 

24 tot 32 dagen € 36,55 

Per bijkomende maand (elke 
begonnen maand telt als een 

hele) 

€ 18,45 

Aanvragen  o Via de digitale webapplicatie ‘Mijn Beheer’, onder het menu Verzekeringen – Aanvragen. Elke aanvraag 
dient ten minste 14 dagen voor vertrek ingediend te worden. 

o Ethias stuurt een factuur. 
 

Vervaldag Aangezien het hier om een duidelijk afgebakende periode gaat is er geen sprake van een vervaldag. 

Aangiftes  o Tijdens de clubreis kan je bij een eventueel voorval 24u op 24u terecht op het centrale bijstandsnummer 
van Ethias Assistance  

> T. +32 (0)11/28.28.28 
> F. +32 (0)11/28.28.29 

o In tegenstelling tot de andere verzekeringsopties gaat het hier om een directe hulpverlening. Om een 
eventuele bijstandssituatie nadien beter te kunnen opvolgen, zouden wij het erg op prijs stellen als je bij 
thuiskomst ook Sporta-federatie op de hoogte zou willen brengen van eventuele voorvallen.  

Opmerkingen  o Enkel de vermelde personen en voertuigen zijn verzekerd. Ook wat betreft de bestemming en de 
duurtijd van de reis kan de verzekering zich bij eventuele laattijdige wijzigingen terugtrekken. Zorg er dus 
voor dat de gegevens die je doorgeeft volledig en correct zijn.  

o Deze polis reisbijstand is slecht een aanvulling van de basispolis sportongevallen. Niet-leden kunnen bij 
intekening dus wel op de nodige reisbijstand rekenen, maar kunnen nadien niet terugvallen op de 
uitgebreide waarborgen en waarborgbedragen van de basispolis! Niet alle medische kosten zullen 
zomaar terugbetaald worden. Het is dus ook aan te raden om alle reisgenoten vooraf lid te maken van 
de Sporta-federatie vzw. 

 


