Als je het medisch a.est correct en 2jdig werd ingediend én het lidgeld 2jdig en correct werd
betaald, is elk lid van Racing Brugge via de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen
lichamelijke ongevallen. De details van de verzekeringspolis kan je bekijken via de link
onderaan dit document.
Mocht je op een training of op een wedstrijd een ongeval hebben en je wenst beroep te
doen op de Ethias verzekeringspolis, dan dien je de volgende stappen te ondernemen:
1. Download het Ethias aangiHeformulier via de website van Racing Brugge (h.p://
racingbrugge.be/wp-content/uploads/2020/06/AangiHeformulier-ongevallenBasketbal-Vlaanderen-Racing-Brugge-versie.pdf).
2. Deel A1 – clubgegevens - is al ingevuld.
Vul zelf deel A2 tot A7 in.
3. Onderteken het formulier onderaan deel B.
Bij een minderjarige moet het formulier ondertekend worden door één van de
ouders.
4. Vraag de behandelende arts om deel C volledig in te vullen en te ondertekenen.
5. Scan je volledig ingevulde en ondertekende aangiHeformulier in en stuur het zo
snel mogelijk naar verzekering.1596.racingbrugge@gmail.com.
6. Onze club verantwoordelijke zal de gegevens op jouw aangiHeformulier ingeven in
de club-toepassing van Ethias en jouw ingescande aangiHeformulier toevoegen
aan de aangiHe.
7. Zodra de aangiHe digitaal aan Ethias is doorgegeven verloopt de verdere
communica2e rechtstreeks tussen de speler (of zijn ouders/voogd) en Ethias.
Ethias zal ook je dossier opvolgen. Alle vragen, na de aangiHe, kun je stellen bij
Ethias. Hou alle onkostennota’s zorgvuldig bij en bezorg ze aan Ethias volgens hun
instruc2es.
Om recht te hebben op een eventuele uitkering, moet je aanvraag binnen de 8 dagen na het
ongeval ingediend te worden. Je hebt er dus alle belang bij om onmiddellijk na het ongeval
de documenten direct in te (laten) vullen en deze zo vlug mogelijk aan ons te bezorgen.

ZEER BELANGRIJK:
Vanaf het indienen van het verzekeringsformulier mag er NIET meer deelgenomen worden
aan trainingen én/of wedstrijden!
Ethias zal je na de aangiHe (stap 6) een “A.est van genezing” bezorgen.
Als je genezen bent, laat je dit a.est invullen en ondertekenen door de behandelende
geneesheer.
Neem voor jezelf als bewijs een kopie van het door de arts ingevulde en ondertekende a.est.
Bezorg dan het a.est terug aan Ethias volgens hun instruc2es.
Pas als het a.est van genezing correct ingevuld aan Ethias is bezorgd, mag je de trainingen
en/of wedstrijden herva.en! Anders loop je het risico niet gedekt te zijn door de verzekering
bij een eventueel nieuw letsel en kan Ethias mogelijks een verdere tussenkomst weigeren.
Link polis Ethias:

https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/categorie/verzekeringen-ongevallen.
Polis nr. 45.054.954 voor de leden.

