Geachte Mevrouw, Mijnheer,
U heeft helaas een ongeval gehad tijdens een Gezinssport-activiteit. Gezinssport Vlaanderen vzw heeft een
sportongevallenverzekering afgesloten. Wij raden u dan ook aan aangifte van het ongeval te doen.
In bijlage vindt u twee formulieren:


De ongevalsaangifte: dit formulier dient door u volledig ingevuld te worden.
(omstandigheden niet vergeten !)



Het geneeskundig getuigschrift (op de keerzijde): door de dokter die de eerste vaststelling doet in te vullen.
Dit formulier (beide zijden volledig ingevuld !) dient binnen de acht dagen na het ongeval opgestuurd te
worden naar Gezinssport Vlaanderen.



Attest genezingsgetuigschrift:

In te vullen door behandelende geneesheer bij volledige genezing.

Zorg er verder voor dat:


Uw mutualiteit van uw ongeval in kennis wordt gesteld.



Alle originele rekeningen die u worden aangeboden uit hoofde van de behandeling van uw ongeval
(doktersrekeningen, rekeningen en voorschrift(en) van de dokter voor medicatie en kinesiterapeutische
behandelingen, enz) klaar en duidelijk het bedrag vermelden dat u dient te betalen; dit is van belang voor de
terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij.



Deze rekeningen en andere kosten bij de mutualiteit worden ingediend opdat zij tot een gehele of gedeeltelijke
terugbetaling zou kunnen overgaan.
De mutualiteit dient een verschilstaat af te leveren zodat onze verzekeringsmaatschappij in de mogelijkheid is
het bedrag te bepalen dat uiteindelijk ten uwen laste bleef en zo, volgens RIZIV-tarieven en volgens de
polisvoorwaarden, terug te betalen.



Telkens de duur van de behandeling en/of werkonbekwaamheid verlengd wordt, de verzekeringsmaatschappij
hiervan op de hoogte wordt gesteld aan de hand van een doktersattest.
(ZONIET WORDT HET DOSSIER AFGESLOTEN !)

Alle formulieren met betrekking tot uw ongeval dienen naar ons secretariaat te worden verzonden.
Het spreekt voor zich dat wij u op de hoogte houden, mochten nieuwe gegevens ons worden gevraagd of medegedeeld.
In de hoop op een vlug herstel, verblijven we inmiddels,
Hoogachtend,
Roland Willox
Coördinator Gezinssport Vlaanderen

