KUURNSE MINIVOETBAL VERENIGING

Procedure bij ongeval/kwetsuur speler

De tijdens het minivoetbal gekwetste spelers van ploegen die niet verzekerd zijn via de
Kuurnse Minivoetbal, dienen zich tot hun ploegverantwoordelijke te wenden voor de
verdere afhandeling met hun eigen verzekeringsmaatschappij.

De tijdens het minivoetbal gekwetste spelers van ploegen die wel verzekerd zijn via de
Kuurnse Minivoetbal (met name de maatschappij Ethias) dienen volgende procedure te
volgen :

1) Het bekomen van een “Aangifteformulier – verzekering tegen lichamelijke
ongevallen” :




Een formulier kan bekomen worden in het scheidsrechterslokaal van de
sporthal uit de “Infomap” – vragen aan de scheidsrechter;
Een formulier kan bekomen worden op het secretariaat, Najaarsweg 13 te
Kuurne;
Een formulier kan door de secretaris doorgemaild worden aan de
gekwetste speler, waarna deze het formulier kan uitprinten.

2) Invullen van het formulier :







Blad “A” (blz. 1 & 2) : door de speler zelf worden volgende rubrieken
ingevuld : rubriek 2, rubriek 3, rubriek 4 en rubriek 5. Er wordt NIETS
ingevuld door de ploegverantwoordelijke, enkel door de speler;
Alle andere rubrieken (1, 6 & 7), evenals onderaan de handtekening,
wordt later aangevuld door de Secretaris als verantwoordelijke voor onze
vereniging.
Blad “B” (= blz 3) : daar kleeft de gekwetst speler een kleefbriefje van zijn
ziekenfonds, vult de plaats en datum in en naamtekent.
Blad “C” (= blz 4) : wordt ingevuld door de behandelde dokter.

3) Terugbezorgen van de aangifte :

Nadat de aangifte volledig en correct is ingevuld wordt deze bezorgd aan de Secretaris van
de Kuurnse Minivoetbal, die de aangifte verder aanvult en tekent in naam van de vereniging.
Adres Secretariaat : Najaarsweg 13 te 8520 Kuurne.
Alles wordt administratief bijgehouden : naam speler, zijn ploeg, tijdstip kwetsuur en de
datum wanneer de ongevalaangifte wordt verstuurd aan Ethias. Binnen de twee weken na
het ongeval moet de aangifte opgestuurd zijn.

4) Verdere afhandeling door Ethias :

Enige weken nadat de ongevalaangifte werd ontvangen door Ethias, sturen zij een
“dossiernummer” naar het adres van de gekwetste speler.
De speler wacht tot hij volledig hersteld is van zijn kwetsuren en verzamelt ondertussen alle
bewijsstukken van het ziekenfonds, facturen ziekenhuis, betalingsbewijzen apotheker,
enzovoort.
Samen met het dossiernummer stuurt de speler dan alle bewijzen op naar Ethias, waarna
deze verzekeringsmaatschappij zal over gaan tot afhandeling van het dossier (betaling).

De verzekering geldt enkel voor lichamelijke letsels, dus niet voor schade aan kledij, bril,
noch voor verloren inkomsten uit arbeid.
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