Ledenverzekeringen van de Klim- en Bergsportfederatie:
Praktische gids
versie 06.01.2021

1. Introductie
De KBF beschikt over de beste verzekering op het gebied van de klim- en bergsport in Vlaanderen:
De dekking geldt 24u/24u en is wereldwijd (uitzonderingen zie verder)
Met hoge waarborgen voor helikopterredding en repatriëring.
Individuele dossieropvolging en advies op maat.
De KBF heeft twee verzekeringspolissen:
Voor de verzekering in binnenland geldt de polis van AG
Voor de verzekering in buitenland geldt in eerste instantie de polis van AWS, in tweede instantie de
polis van AG. Beiden polissen zijn te raadplegen op de KBF-website > verzekering

2. Verzekerde klim- en bergsportactiviteiten




















(ski-)alpinisme
expedities
sneeuw- en ijsklimmen
sneeuwschoenstappen
bergwandelen
trail- en skyrunning (binnenlandse competities, voor buitenlandse competitie zie
uitzondering)
canyoning
toerski
toerboard
downhill skateboard
packraften
adventure
snowboard of skiën op piste (alleen kosten buitenland zijn gedekt - uitbreiding is mogelijk, zie
hieronder)
mountainbike (alleen kosten buitenland zijn gedekt - uitbreiding is mogelijk, zie hieronder)
rotsklimmen
bouldering
indoor- en sportklimmen
deelname aan indoorwedstrijden
speleologie (solo speleo is niet verzekerd)

3. Uitbreiding: mountainbike en ski/snowboard op piste
Deze uitbreiding komt tussen bij beoefening in binnenland en nabehandeling in België bij een
ongeval in het buitenland. De uitbreidingen kan je bij je hernieuwing of registratie als KBF-lid
aanvinken.
Concreet :
Indien het ongeval gebeurt buiten de piste, dan zijn de kosten buitenland, èn nabehandeling in België
gedekt.
Indien het ongeval gebeurt OP de pist, dan zijn de kosten ter plaatse gedekt, maar de nabehandeling
in België niet.
Dit kan opgevangen worden door de uitbreiding ski/snowoard.

 Uitbreiding mountainbike: 6€ per jaar
 Uitbreiding ski/snowboard: 12€ per jaar

4. Er zijn een aantal uitzonderingen
 Bij deelname aan (professionele) competitie in het buitenland is er geen dekking van repatriëring,
helikopterredding en (hoogte)ziekte (medische kosten wel gedekt).
 Voor trips van meer dan acht weken is er geen dekking van repatriëring, helikopterredding en
(hoogte)ziekte na acht weken.
 Beklimmingen boven 6000 m zijn vanaf 01.01.2018 niet meer gedekt door AWS-verzekering!
 Let op: in het verleden vielen de zogenaamde 'trekking-peaks' (= “one-day-attempts” =
basiskamp – top – basiskamp) wel onder de dekking, maar vanaf 2018 zijn ook de one-dayattempts niet meer opgenomen in de AWS-verzekering.
Belangrijk: ook al gebeurt een ongeval lager dan 6000m, maar tijdens de beklimming van
een berg hoger dan 6000m, zal dit ongeval niet gedekt zijn!
 Er is geen dekking voor bijstand op “Arctisch gebied” - wat omschreven wordt als ‘ten noorden
van de noordpoolcirkel”, of “ten zuiden van de zuidpoolcirkel”.
Er is echter wèl dekking voor de gebieden in Noorwegen, Zweden en Finland, gelegen ten
noorden van noordpoolcirkel, die over land kunnen bereikt worden!
Gebieden ten noorden van noordpoolcirkel in Canada, Rusland, Alaska en IJsland zijn niet
gedekt. Groenland valt buiten de dekking.
Kijk hier voor een duidelijke kaart van de noordpoolcirkel.

5. Extra verzekering voor uitzonderingen
Wens je een extra verzekering voor 1 van onderstaande situaties:





hoger dan 6000m
periode langer dan 8 weken
Arctisch gebied
Buitenlandse competities trailrunning en skyrunning

Neem contact op met onze makelaar Insurex
Statiestraat 64, 2070 Zwijndrecht
Tel: 03 252 40 15 (vraag naar Dirk Cools)
E-mail: schade@insurex.be
Opgelet! De aanvraag moet ten laatste 14 dagen vooraf aan Insurex worden bezorgd. De polis wordt
pas opgesteld NA ontvangst van de premie op de bankrekening van Insurex.
Wens je verzekerd te zijn voor een buitenlandse competitie van trailrunnning of skyrunning?
Dat kan, je kan een extra verzekering afsluiten voor:
 volledige dekking in Europa (2,48 €/dag)
 volledige dekking wereldwijd (3,10 €/dag)
Neem contact op met KBF
Statiestraat 64, 2070 Zwijndrecht

Tel: 03/830.75.06
E-mail: verzekering@kbfvzw.be

6. Verduidelijking structuur KBF

........

KBF is een sportfederatie die aangesloten is bij de Oostenrijkse Alpenvereniging.
KBF is een door sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde sportfederatie die de koepel vormt
boven alle aangesloten sportclubs die klim- en bergsport aanbieden. Individuele sporters worden
eerst lid van club en vervolgens van de KBF.

7. De KBF-verzekering is aanvullend op andere verzekeringen
De verzekering van KBF werkt suppletief (=aanvullend) op andere verzekeringen. De kosten die niet
via onderstaande verzekeringen gerecupereerd kunnen worden – ook wel remgeld genoemd - kan je
volgens de voorwaarden van de polis via KBF recupereren.

Ziekenfonds
Wat de activiteiten in België betreft moet ieder ziekenfonds onbeperkt tussenkomen (gebaseerd op
basis van wat het RIZIV erkent en waarvoor zij tussenkomt).
Wat de activiteiten in het buitenland betreft zijn alle ziekenfondsen verenigd in Mutas. Dit is de (gratis)
bijstandsverzekeraar van de ziekenfondsen. Zij zorgen ervoor dat je bij een ongeval of ziekte in het
buitenland terecht kan in een ziekenfonds en dat je mogelijks gerepatrieerd wordt e.d..
In Europa komen alle ziekenfondsen tussen via Mutas. Slechts enkele ziekenfondsen komen
wereldwijd tussen, dus vraag voor een reis buiten Europa zeker na bij je ziekenfonds of zij tussen
komen.
Opgelet: prestaties die Mutas levert zijn zeer verschillend van de prestaties van je eigen
ziekenfonds. Niet alleen gelden een aantal vrijstellingen, bij Mutas worden ‘gevaarlijke sporten’
automatisch van de dekking uitgesloten.

Eigen bijstandsverzekering
De meeste mensen hebben naast de KBF-verzekering ook een bijstandsverzekering afgesloten:
 BA= familiale
 reisbijstandsverzekering
 hospitalisatieverzekering
 andere verzekeringen

8. Extra verduidelijking KBF-verzekering
De KBF-verzekering omvat onderstaande items.
Persoonlijke ongevallendekking
Dit is de belangrijkste verzekering voor de sporter, omdat zij tussenkomst verleent in de medische
kosten bij ongevallen (en hoogteziekte in het buitenland). De weg van en naar een activiteit is gedekt,
vanaf de woning tot het punt van afspraak en terug. De polis dekt:
 bij overlijden: 8.500 €
 bij blijvende invaliditeit: 35.000 € (afhankelijke van het percentage BI)
 behandelingskosten: onbeperkt, maar maximaal voor prestaties tot 104 weken na het
ongeval
Alle klim- en bergsport activiteiten in federatie- of clubverband worden gedekt maar daarnaast geldt
deze dekking ook in privé beoefening en buiten een door de federatie gecreëerd kader. Trainingen in
clubverband worden eveneens mee verzekerd, of de door de clubs georganiseerde individuele
lichaamsoefeningen.
Organisaties door een andere federatie worden uiteraard niet verzekerd in de polis van de KBF.
Wat wordt terugbetaald?
 De behandelingskosten worden terugbetaald zonder vrijstelling, maar op basis van
prestaties die erkend worden door het RIZIV. Er zijn nog wel een uitzonderingen voorzien
voor, o.a. voor kine en bepaalde operaties.
 Individuele gesprekken bij psychiater met RIZIV-nummer
 bij bepaalde vormen van osteosynthesemateriaal waar het RIZIV in tussenkomt, betaalt de
KBF-verzekering 150% na tussenkomst.
Wat wordt niet terugbetaald?
 homeopathische middelen (wegens niet erkend door Riziv)
 osteopathie (wegens niet erkend door Riziv). Sommige ziekenfondsen komen hier wel in
tussen
 individuele gesprekken of groepsgesprekken bij psychologen.

Bijstandsverzekering in het buitenland
 alle noodgevallen (ziekte en ongevallen) tijdens uw privéactiviteiten en de gedekte
sportactiviteiten in het buitenland (dus NIET het land van domicilie)
 medische verzorging in hospitaal in het buitenland: tot 10.000 €
 redding, opsporing en vervoer naar het ziekenhuis: tot 25.000 €

 repatriëring naar het land van domicilie: onbeperkt voor berg- en waternood: dit is
opgenomen in de verzekering: het oppikken van een bergwand zonder dat er enig letsel mee
gemoeid is.
 Wel wordt gevraagd om zo veel mogelijk te vermijden dat je gebruik moet maken van
helikopterredding. Hoe meer leden hier gebruik van maken, hoe meer de huidige premies
onder druk komen te staan.

Burgerlijke aansprakelijkheid
De verzekering is aanvullend op de eigen afgesloten BA (familiale).
Er wordt een dekking verleend tot 2,5 mio/slachtoffer en 5 mio/ongeval voor lichamelijke schade en
620.000 € voor stoffelijke schade aan derden na ongeval.

Uw rechtsbijstand via de vereniging
De verzekering is aanvullend op de eigen afgesloten BA (familiale).
De dekking wordt verleend tot 6.200 €/schadegeval, maar dient voor het terugvorderen van de eigen
schade bij een ongeval, veroorzaakt door een derde.

9. Tips & Tricks
Verzekeraars kennen de klim- en bergsport en haar verschillende subdisciplines niet goed.
Ondanks het feit dat er dankzij een goede opleiding en de nodige zelfdiscipline vrij weinig gebeurt
qua ongevallen, wordt klim- en bergsport vaak beschouwd als een gevaarlijke sport. Het kan dus
perfect zijn dat in een aantal van uw polissen (schuldsaldo bij voorbeeld) uitsluitingen voorkomen.
Kijk het blokje “uitsluitingen” van de polis goed na zodat u bij een ongeval zeker niet voor onprettige
verrassingen komt te staan. Een typisch voorbeeld in een aantal polissen is het begrip “skiën buiten
de piste”.
Wees je er ook van bewust dat KBF niet tussen komt bij loonverlies.

