Verzekeringskantoor
ERIK LAENEN BVBA
Corluystraat 44
2160 WOMMELGEM

SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL OP SCHOOL OF OP
WEG NAAR SCHOOL.
1. Wat doet de school ?
De school vult de omstandigheden van het ongeval nauwkeurig in op
het aangifteformulier. De school bezorgt het aangifteformulier aan
de ouders of rechtstreeks aan de dokter omdat ook de dokter het
aangifteformulier moet invullen.
2. Wat doen de ouders ?
-De ouders bezorgen het door de dokter ingevulde aangifteformulier
zo snel mogelijk aan de school of aan het verzekeringskantoor. Is het
rekeningnummer van de ouders ingevuld ?
-Is er een ziekenhuisopname ? Dan zeker aangifte doen bij uw eigen
hospitalisatieverzekering. Niet alle kosten worden immers door de
schoolverzekering terugbetaald.
-Alle rekeningen eerst aan het ziekenfonds bezorgen, daarna
binnenbrengen bij de school of bij het verzekeringskantoor.
3. Belangrijk : wat betaalt de verzekering terug en wat niet ?
De ongevallenverzekering van de school vergoedt onder andere de
volgende kosten voor geneeskundige verzorging en de daarmee
samenhangende kosten :
• de kosten voor geneeskundige verzorging op doktersvoorschrift
• de kosten voor aangepast vervoer dat nodig is voor de
behandeling, met als maximum het barema van het Rode Kruis.
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• De kosten voor prothesen en orthopedische toestellen; de
terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is beperkt tot
991,57 euro met een maximum van 347,05 euro per tand.
Deze kosten worden terugbetaald overeenkomstig de tarieven van de
ZIV tot een maximumbedrag van 7436,81 euro, met inbegrip van de
kosten die niet vallen onder het ziv- tarief tot 123,95 euro.

NIET VERZEKERD:
-De meeste supplementen die in het ziekenhuis worden aangerekend.
-Stoffelijke schade : dus ook geen brillen !
4. Vragen ?
U kan rechtstreeks contact nemen met het verzekeringskantoor.
Bereikbaarheid : zie hieronder.
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