Beste spelers,
Beste ouders,
Nog even herhalen wat je moet doen als je bij Velvoc het slachtoffer bent van een
sportongeval. Je bewaart best deze mail.
Het aangifte formulier in bijlage print je best uit en steek het ergens in je sportzak. Het
is tevens terug te vinden op de website van Velvoc – homepage – verzekering.
Een sportongeval is :
-

De weg heen en terug naar een wedstrijd , oefenmatch, tornooi of training
Een lichamelijk letsel tijdens een training of match
Prothesen (vb. tandprothese) of brillen vallen niet onder deze verzekering

Wat moet je doen :
-

-

Vul het formulier in
Opgepast : bij materiële schade geeft u een duidelijke omschrijving en plaats van de
schade en of er een politie pv is opgesteld
Contacteer mij onmiddellijk of de dag na het voorval, liefst per mail
Bezorg mij het ingevulde formulier (vergeet niet uw handtekening te plaatsen en schrijf
leesbaar), voeg hierbij eventueel het doktersverslag en vermeld altijd de naam van een
getuige (trainer – mede speler enz.)
stuur het NIET naar Ethias maar bezorg het aan mij :
Hublou-Van Baekel – Warotstraat 42 – 3020 Winksele.
Het sportongeval is enkel geldig als de secretaris dit eerst elektronisch heeft gemeld bij
Ethias. Enkel de secretaris heeft een login hiervoor.
Ik bezorg u, na de aangifte en per mail, uw dossiernummer, dat hebt u nodig voor alle
verdere correspondentie met Ethias.
Ik verzend na de elektronische aangifte uw papieren zelf naar Ethias

Wat doe je met de ziekenhuisfactuur/doktersrekening :
-

-

Betaal de factuur of de arts bij de consultatie
Ga met het betalingsbewijs (groen of wit attestbriefje) naar de mutualiteit, meldt daar
dat het ook voor een verzekering is
Met het bedrag dat het verschil is tussen het betaalde bedrag en het geretourneerde
bedrag van de mutualiteit kan je naar de sportongevallenverzekering
Stuur alle correspondentie naar EThias op, mits het vermelden van uw dossier nummer.

Wanneer kan je terug spelen :
- Je bent pas speelgerechtigd nadat je een artsenverklaring hebt gestuurd naar Ethias dat
je herstel in orde is, doe je dat niet ben je niet verzekerd als je terug speelt en er opnieuw
iets zou voorvallen.
- Vergeet dus niet na het herstel de verklaring aan Ethias te bezorgen (vergeet niet uw
dossiernummer te vermelden)

Opmerking :
-

Velvoc betaalt geen factuur, Ethias ook niet. De verzekering dekt slechts het gedeelte
dat er nog rest nadat u hebt teruggetrokken van de mutualiteit. Een verzekering is
slechts “derde betaler” zoals dit in vakjargon wordt genoemd.

Deze werkwijze is voor alle sportclubs identiek.
Mocht u nog vragen hebben mag u mij hierover contacteren.

