PRIJSLIJST VERGUNNINGEN
SUPERMOTO 2022
Te storten op het rekeningnummer van Motorsport Vlaanderen
IBAN: BE96 0013 3860 0505 BIC: GEBABEBB

001-3386005-05

1. Europe Open vergunning (niet geldig voor internationale/WK/EK-wedstrijden)
Deze vergunning laat aan de piloten toe deel te nemen aan wedstrijden opgenomen op de
Motorsport Vlaanderen, FMWB en FIM Europe Open kalender evenals aan trainingen in het
binnen- en buitenland. Reisbijstand inbegrepen!
-

Vergunning Supermoto

€ 270,00

Verloren kaart: 20 euro!

De verzekering verbonden aan de Europe Open vergunning dekt de volgende zaken:
o
Overlijden: 8.500,00 €
o
Blijvende invaliditeit: 35.000,00 € (officiële Belgische schaal van invaliditeiten)
o
Medische kosten na ongeval: verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming
ziekenfonds: Maximum 2 jaar (vrijstelling van 25,00 € per schadegeval)
Voor de Europe Open vergunning bent u nog bijkomend verzekerd:
o
Medische kosten in het buitenland: 10.000,00
o
Repatriëring: 25.000,00 €
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2. F.I.M. – F.I.M. EUROPE
Deze vergunning laat aan de piloten toe deel te nemen aan WK/EK en internationale
wedstrijden.
Type vergunning
Jaarvergunning
Vergunning
2022
1 manifestatie
FIM Wereldkampioenschap Supermoto
Prijs vergun. Europe Open + 647 €
€ 336
FIME Europees Kampioenschap Supermoto Prijs vergun. Europe Open + 448 €
€ 249
Internationale vergunning Supermoto
Prijs vergun. Europe Open + 319 €
€ 208
F.I.M.-F.I.M. Europe: laat aan de piloten toe deel te nemen aan wedstrijden welke enkel op
de FIM kalenders zijn opgenomen. Op deze wedstrijden is de FIM-verzekering van toepassing
bij ongeval, behalve in België!
Vergunning 1 manifestatie: Deze toelating geeft de piloten, die niet in het bezit zijn van een
overeenstemmende vergunning, de kans om toch deel te nemen aan een wedstrijd. Voor
de F.I.M./ FIM Europe en Internationale wedstrijden kan deze vergunning enkel uitgereikt
worden aan piloten die in het bezit zijn van een Europe open vergunning voor het lopende
jaar.
Info verzekering verbonden aan de FIM/FIM Europe-vergunning:
In geval van dingende medische assistentie:
Contacteer onmiddellijk de FIM verzekeraar:
➔ 24/7 contactnummer voor noodgevallen: +44 (0) 208 608 4227
➔ 24/7 e-mail adres voor noodgevallen: internationalhealthcare@healix.com
Hou volgende documenten bij de hand als u de dienst contacteert:
➔ Uw FIM vergunningsnummer en je eigen contactgegevens
➔ FIM event nummer: IMN (vindt u terug op het reglement van de wedstrijd of op de FIM/FIM
Europe kalender
➔ Plaats van het evenement
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