PROCEDURE BIJ ONGEVALLEN
voor ongevallen gebeurd vanaf 1 september 2020
Deze procedure geldt voor de aangifte van lichamelijke ongevallen gebeurd IN CLUBVERBAND in binnen- en
buitenland.
Gebruik altijd het juiste document en zorg ervoor dat alles zorgvuldig wordt ingevuld:
- clubgegevens (worden ingevuld door de club)
- persoonlijke gegevens met zeker ook bankrekeningnummer en e-mailadres (worden ingevuld door u)
- gegevens en beschrijving van het ongeval (worden ingevuld door de club)
- gegevens van een eventuele getuige en/of toezichthouder (worden ingevuld door de club)
- geneeskundig getuigschrift (wordt ingevuld door de dokter)
Je kwetst je tijdens een clubactiviteit of op de weg van of naar de activiteit.
Je vult het ongevalsaangifteformulier zorgvuldig in.
Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het geneeskundig getuigschrift op pagina 4 van
het formulier dient in te vullen.
Zo snel mogelijk na het ongeval bezorg je het ongevalsaangifteformulier aan één van de trainers.
Wij sturen het formulier naar het secretariaat van Sportievak vzw - Esserstraat 6 - 8550 Zwevegem
De verdere afhandeling van jouw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. De maatschappij stuurt jou binnen
de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en jouw dossiernummer.
Alle bijkomende onkostennota’s, te verkrijgen bij uw ziekenfonds, kan je best zo snel mogelijk doorsturen naar
ARENA zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kunnen overgaan.
Moesten er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zijn, dan meld je dat ook aan ARENA om een zo
vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
Maar hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.
Bij vragen, twijfels of problemen kan je altijd terecht bij de club.
Wij zorgen voor een snel antwoord.
Bij eventuele ziekenhuisopname is het zeker aan te raden ook je hospitalisatieverzekering te verwittigen.
Geef vooraf de gegevens en nadien de eindafrekening van je hospitalisatieverzekering door aan de
verzekeringsmaatschappij.

