ONZE VERZEKERING.
De heen- en terugweg naar de clubtraining valt ook onder de verzekering.
De individuele looptrainingen en stapoefeningen op andere dagen zijn eveneens verzekerd en
mogen dus op gelijk welke dag of tijdstip plaatsgrijpen, ook in het buitenland.
Bij een opgelopen kwetsuur of ongeval tijdens een wedstrijd moet men dit aan de plaatselijke
organisatie melden ( daar zij een verzekering moeten hebben om een wedstrijd te mogen laten
doorgaan).
Betreft het nu een zulkdanige grote organisatie dat men geen verantwoordelijke vindt moet men
zich wenden tot een verzorgingspost en een bewijsstuk laten opmaken dat u zich aangeboden heeft
met uw probleem.
Vooraleer naar uw arts te gaan vraagt u bij Lucrèce of Jo een formulier om aangifte te doen bij
onze verzekering . Zo een formulier kan ook gedownload worden van onze site www.jczulte.be

Opgelopen kwetsuur of ongeval tijdens de training, met de club of individueel.
Wat zijn o.a. plots opkomende kwetsuren:. spierscheuring, verrekking,verstuiking : steeds een
formulier (aangifte) afhalen bij Lucrèce of Jo, of kan gedownload worden van onze site
www.jczulte.be.
Dit moet dan ingevuld worden door de behandelende arts.
De secretaris stuurt de aangifte dan door naar onze federatie Sporta, die de aangifte zal
doorsturen naar de verzekering ETHIAS.
Worden gelijkgesteld met een ongeval
-ziekte of infectie die een rechtstreeks gevolg is van een ongeval.
-zonnesteek, verdrinking, bevriezing ) dit moet volgens mijn mening gelinkt worden aan het
-beten van insecten/dieren
) sporten zelf en dus met een aangiftedossier
-spierscheuren, verrekkingen, verstuikingen: de gevolgen van een inspanning voor zover ze zich
onmiddellijk en plots manifesteren
Een meniscusletsel kan doorgaan voor een plots opkomend letsel als u meldt op de aangifte dat dit
euvel plots opgekomen is.(. Normaal gaat zoiets altijd van kwaad naar erger en is het dus niet plots
opkomend.)
Ontstekingen zijn dus niet gedekt.
Hou steeds de bewijsstukken van terugbetaling door het ziekenfonds bij, die zullen later
moeten overgezonden worden door uzelf naar ETHIAS.
Indien er medicatie of andere zaken voorgeschreven worden ( coldpack, medische hulptoestellen
enz…) steeds de voorschriften en de betalingsbriefjes bijhouden.
( Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij Lucrèce, ook bij Jacques ingeval van nood ).
Eveneens uw ziekenfonds verwittigen wanneer het een ongeval betreft.
TIP BIJ EEN SPORTONGEVAL MET MATERIELE SCHADE op individuele training zowel voor
de stapper als voor de loper:
Materiële schade met als tegenpartij een auto, motorvoertuig, fiets, dier…
-Wij laten de keuze aan u om er eventueel politie bij te halen (dit om later eventuele moeilijkheden
te vermijden, zoals achteraf wijziging van een verklaring).
-Bij ongeval op b.v. slecht onderhouden trottoir: andere instanties kunnen verantwoordelijk zijn.
-Uw familiale verzekering kan natuurlijk eveneens aangesproken worden bij een ongeval met
derden.

