
 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL - te volgen procedure 

Beste ouders, beste leden, 

De ongevalsaangifte bestaat uit 3 pagina’s: 

A = verklaring van het ongeval of ongevalsaangifte zelf 
B = geneeskundig attest 
C = attest van genezing 

Bij een ongeval moet het slachtoffer pagina A invullen en moet de arts zo spoedig mogelijk 
bladzijde B invullen om het letsel vast te stellen. 

De pagina's A en B moeten worden gescand (alléén in PDF formaat !) en per e-mail naar 
het onderstaande adres worden gestuurd.  
Stuur deze bladzijden A en B niet rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij, aangezien 
de Federatie eerst moet verifiëren en bevestigen aan de verzekeringsmaatschappij dat het 
slachtoffer over een geldige vergunning en verzekering beschikt. 

Het slachtoffer ontvangt rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappij een bericht dat zij een 
dossier heeft geopend, alsmede een referentienummer voor dit dossier (dossiernummer). 

Als het om een ongeval gaat dat één of meer operaties vereist en een lange revalidatieperiode 
(met kinesitherapie bijvoorbeeld, of andere...) is het beter om de maatschappij regelmatig te 
informeren, zodat het dossier open blijft. 

Alle bewijsstukken met betrekking tot het ongeval moeten door het slachtoffer worden 
bewaard tot het moment van herstel (zie hierna). Stuur deze documenten niet naar het 
onderstaande e-mailadres. 

Zodra het slachtoffer hersteld is, moet hij/zij pagina C – “Attest van genezing of van 
consolidatie” door de arts laten invullen en deze pagina (samen met het bewijs van de 
onkosten en de afrekening van de mutualiteit) rechtstreeks naar de 
verzekeringsmaatschappij sturen (vergeet niet het door de verzekeringsmaatschappij 
gegeven dossiernummer te vermelden). 

Contactpersoon van de Federatie SKIF-B: 
Stephan Van Lerberghe  
e-mail adres: stephan.vanlerberghe@skifb.be 
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A 

ONGEVALAANGIFTE 	T POLIS 
N' -- 

Verzekeringsnemer Naam -Voornamen 

Adres 

Beroep 

Getroffene Naam -Voornamen: 
Adres  
Geboortedatum 

Beroep : 
Wanneer werden de 
Aangesloten bij een 
Beschikt de getroffene 
Uja :bij welke maatschappij 

....................__.._.__.__ 

El Neen 
kosten of hospitalisatie dekt? 

....- ................_-_.__. 	El Neen 

: 
............................... .. .... .. .......... ........... — ............. 

activiteiten onderbroken? 
ziekenfonds ? E] Ja - Gelieve het te verwittigen 
over een andere verzekering die de medische 

?.-........ - 

Rechthebbende op 
de vergoeding 

'...-.-.-..-.--____»  Naam -Voornamen 
Adres 	 :.----.-.---------.------ -------.--.-_.-..--------.-----.-------..----- 

Wijze van betaling :--.-----..-------- 
.... 

Ongeval Datum en uur
Juiste plaats 
Omstandigheden 

(zo breedvoerig 
mogelijk) 

Aard 	  

- 

-0 Privé-leven 

.....................----- 

0 Onbezoldigde 

._. -------. ---- 
--........ 

0 Sport 	El School 	El Landbouwer 
Helper 	0 Patroon 	El Familie Patroon 

.... 

Getuige Naam-Voornamen- 	.........----............- --- -------- .. 	............ ....-...................._.. .... 
Adres 	  

Derden Is een derde voor het ongeval aansprakelijk, wat 
is dan a) zijn identiteit (naam, adres) ? 	.._-__._ 

b) zijn verzekeringsmaatschappij? 
c) uw verzekeraar «verdediging en verhaal» ._. ................__ 

------- 

...................._._ ............._ .... 

Zo u zelf voor het ongeval aansprakelijk bent, kenden 

wij graag uw verzekeringsmaatschappij. 

._ ............ 	 ------------.... 	 . 	.... 

Elke oplichting of poging tot oplichtinig van de verznkcriasgsmaa,scliappij brengt niet allis,, de opzegging van de verzekerinsgsoverrninkonost liter. naar wordt ook sinfrerhinlijk rervoigd op 
Wond~ artikel 496 ~liet StralÇwetboek. De vnszelceriogsnnaatsclnappij zal, uitsluitend in liet kader van de beoordeling windt risico's en liet beheer von de cn,,rnoc,eo node dainbntrnitnnsde scila-
degevalirn, in voorkomend geval, aan GtE Datassur relevante persoonsgegevens mogen ei edelea. Iedereen bent hot recht op niededeling en, in voorkomend geval, verbetering van de gegevens 
die op hein bnnnkking hebben. bij Datassur door cent gedateerd en ondertekend verzoek vnrgeentd van een kopie van Zijn ideotitnitokaart naar het volgende adres Dotassur, de Merduptanroorn 
29 te 1000 Brood. 

De meegedeeld, gegevens ringen door AXA Belgnwn wordt,, verwerkt niet bni ong op de ldaioeneervice, dr aanvaarding non riuncols, het behnnr valt con,racte,, en schsdrgevallen, alsook de betaling valt ver-
nckeringsroinonein. 
Out een opnilnoje service te verlenen. kwo,eo deze gegevens worden, uireegedeeld aan de nn,deroennongen, van de AXA Groep of-, de ennslerne,n,in,gen, die ermee in vetinnudiog traan. 
De betrokken personen verlenen buit toeseennnnning voor de verwerking van de gegevens die buit gezondheid beiunffnn wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, liet beheer no de uitvoering wn lint ee,nnrann 
deerde beheerders die operndnn in hnz bid,, na,, dit co,n,eaui. Deze verwerking is vastgesteld inde wee von 8 decenabee 1992 tot bescherming von dc persoonlijke lnvnosifner. 
Alle informatie ed mee de gmnsoir diarnrsie worden beksedeliL 
De betrokken personen kernen van deze gegevens knmi, krijgen, te Ineen vedremernnr en, siçh gratis vnrnt,tnn tegen de verwerking een-in enrt het oog op direct niarkteing, Hiertoe dient ren gedateerd en onder-
mekemad veranek vergezeld van een ieren vnmso kopie van de idrodsnirokaaem aan de klanir,rdir,or vaas dn maatschappij ie svoedenr genondro. 

Noulerr iidimlsriogro annie,, bij de klaner,,dienan van de naaarsckappij woeden verkregen. 

Opgemaakt te 	 Handtekening van de getroffene 
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