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LIDMAATSCHAPSFORMULIER
(in hoofdletters invullen a.u.b.)

Ik ondergetekende,
NAAM :
VOORNAAM :
ADRES :
ADRES (VERVOLG) :
POSTCODE :

-

BESTUURDER VAN DEPOT TE :

N° :

BUS N° :

GEMEENTE :
IDENTIFICATIENUMMER :

.

-

NMBS TELEFOONNUMMER :
E-MAIL ADRES :

Datum en handtekening
Het bovenste gedeelte van dit formulier dient per post overgemaakt te worden naar :
AUTONOOM SYNDICAAT VAN TREINBESTUURDERS vzw
Chemin des Fermes, 10 • B-5640 METTET
U kunt zich ook inschrijven via ons internetsite : http://www.sact-astb.be
Bewaar het onderste gedeelte van dit formulier, het vermeldt de bankgegevens.
LIDMAATSCHAP AUTONOOM SYNDICAAT VAN TREINBESTUURDERS vzw
Chemin des Fermes, 10 • B-5640 METTET

8 euros per maand
ING Rekeningnummer - IBAN : BE85 3401 8067 8706 - BIC : BBRUBEBB

Vervaldag : eerste van de maand • Naam en identificatienummer vermelden

rev. 008-fo20160316

&

Wens lid te worden van het A.S.T.B.

01/01/2013

Rechtsbijstand
Groepspolis A.S.T.B.

Artikel 1
WIE IS DE VERZEKERINGSNEMER?

De verzekeringsnemer is het Autonome Syndicaat van Treinbestuurders (A.S.T.B.)

Artikel 2
WIE ZIJN DE VERZEKERDE PERSONEN?

De verzekerde personen zijn alle leden van het A.S.T.B. die in regel zijn van betaling van hun lidgeld.

Artikel 3
IN WELKE HOEDANIGHEID ZIJN ZE VERZEKERD?

De verzekerde personen zijn enkel gedekt in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteiten als treinbestuurder.

Artikel 4

VERZEKERDE WAARBORG

Strafrechtelijke verdediging

• Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten
en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om
gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd.
• Er is geen dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak. Voor alle andere
misdrijven zal onze dekking u verleend worden voor zover de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt.
• De dekking is enkel van toepassing op schadegevallen die ressorteren onder de bevoegdheid van de politierechtbank of van
de correctionele rechtbank.

Artikel 5
WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN?

Aansluitend op de algemene uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden N5010 dd.06/2009 artikel 9 en naast de
bijzonderheden opgenomen in voormeld artikel 4, zijn uitgesloten de schadegevallen in verband met:
5.1. daden van grove schuld. Overeenkomstig artikel 8 van de wet op de landsverzekeringsovereenkomst aanzien we, in hoofde
van verzekerde, de volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor wij geen dekking verlenen: opzettelijke slagen en
verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, vandalisme en loutere wanbetaling;
5.2. opzettelijke feiten
5.3. disciplinaire verdediging

Artikel 6
WELKE IS DE MAXIMALE TUSSENKOMST PER SCHADEGEVAL?

Overeenkomstig de algemene polisvoorwaarden N5010 dd.06/2009 art. 2.3.1. bedraagt de maximale tussenkomst per schadegeval
€ 20.000.
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