Wat is er verzekerd?
- Lichamelijke ongevallen tijdens activiteiten die door de club worden
georganiseerd. Ook op weg van en naar deze activiteiten geldt deze
verzekering.
- De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere
sportbeoefenaar die lichamelijke schade veroorzaakt aan derden
tijdens clubactiviteiten.
- Er is nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en
strafrechtelijke verdediging gewaarborgd zijn.

Stappenplan na ongeval
1 Meld dit steeds aan de trainer en bestuurslid.
2 Download het Sporta-formulier of vraag er ééntje aan de clubbestuurder.
3 Vul het formulier volledig in: de voorkant door jezelf (met handtekening) en met gegevens en
handtekening van de clubverantwoordelijke en de achterkant door de behandelende geneesheer. Bij
problemen kan je steeds terecht bij de secretaris.
4 Stuur het originele document naar Sporta-Federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600
Berchem binnen de 5 dagen. Sporta-federatie kijkt deze documenten na en stuurt je een schriftelijke
bevestiging.
5 Betaal eerst zelf alle rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, kinesist, …
6 Bied je vervolgens aan bij jouw mutualiteit met de rekeningen en vermeld hierbij dat het om een
sportongeval gaat. Opgelet: Het ziekenfonds vraagt uitdrukkelijk apothekersfacturen (model 704)
7 Stuur daarna de stavingstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias, met vermelding
van dossiernummer en rekeningnummer. Gelieve hiervoor de brief van Ethias af te wachten, waarin
adres, dossiernummer en dossierverantwoordelijke vermeld staan.
8 Vanaf nu onderhandel je verder met Ethias, zonder tussenkomst van Sporta. Ethias betaalt de
behandelingskosten rechtstreeks aan jou terug.
9 Het attest van genezing dat je van Ethias ontvangt moet door de arts
ingevuld worden en dient om het dossier af te sluiten. Stuur dit dus niet op
vooraleer je zekerheid hebt over de definitieve afloop van het ongeval. De
maximale termijn van het dossier bedraagt 3 jaar. Je hoeft niet te wachten tot
de volledige genezing om reeds een afrekening over te maken.
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