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Werkwijze bij een ongeval tijdens een clubactiviteit
Het in te vullen formulier van Ethias kan je downloaden op onze website.
-

Het geneeskundig attest op de laatste bladzijde 4 laat u invullen door de arts die de eerste zorgen
toedient.

-

Op bladzijde 1, 2 en 3 vult u uw persoonlijke gegevens in en de inlichtingen betreffende het
ongeval, gevolgd door de handtekening van het slachtoffer onderaan.

-

U bezorgt de volledige bundel zo snel mogelijk (en zeker binnen de 8 dagen na het ongeval)
aan: Katrien Slock, Lindelaan 36 – 8310 Assebroek. Ik vul dan de ontbrekende gegevens aan en
doe de aangifte online.

-

Na enige tijd zal u thuis een brief van de verzekering ontvangen als bewijs van ontvangst van de
aangifte en met een dossiernummer.

-

Ondertussen bewaart u alle medische attesten, eventuele ticketjes over de aankoop van een brace
(alleen terugbetaald indien op doktersvoorschrift), enz…

-

Na genezing volgt u de richtlijnen van Ethias. U neemt best van alle documenten en
doktersbriefjes een fotokopie vooraleer u naar uw mutualiteit gaat. U vermeldt dat het om de
afrekening van een sportongeval gaat en u zal een uitgavenstaat ontvangen van uw ziekenfonds.

-

De uitgavenstaat van het ziekenfonds, de fotokopie van alle documenten en de in te vullen
documenten zendt u op naar Ethias, waarna er meestal snel een vergoeding van uw kosten zal
volgen.

Let op:
bij elk terugbetaling geldt er een franchise van enkele euro’s. Heeft u als uitgave maar 1
doktersvisite, dan loont het financieel echt niet de moeite om dit aan te geven aan de
verzekering.
Vergeet niet het genezingsgetuigschrift in te vullen en op te zenden, zoniet is uw ongeval niet
afgesloten en bent u niet meer verzekerd.

Heeft u nog vragen hieromtrent, dan kan u mij altijd contacteren.
Succes en een spoedige genezing gewenst!!!

Katrien Slock, secretaris
0472 36 88 79

