
1) Bent u van mening dat bovenstaande verwondingen het gevolg zijn van het vermelde ongeval? flJa lNee
2) Heeft het slachtoffer in het verleden reeds dezelfde klachten/letsels gehad?

nruee
nta. Het slachtoffer was niet volledig hersteld (herval).

Ila. Het slachtoffer was volledig hersteld (recidief).

3) Vond er een heelkundige ingreep plaats? [.ta I trtee

4) Verwachte duur van behandeling:

INttrit [t tot 2 maanden

I t tot 14 dagen f]Meer dan 2 maanden

n 15 tot 30 dagen

5)Voorziet u volledige genezing? [Ja nNee nruiet te bepalen

6) Wanneer verwacht u dat het slachtoffer zijn/haar sport 100% kan hervatten?

[Onmiddellijk ! Meer dan 2 maanden

[1tot 14 dagen ! Niet te bepalen

fl15 dagen tot 2 maanden
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Polisnummer

n L"d"n, 45.236.7L6
INiet-leden: 45.240.869

Deze aangifte binnen de 8 dagen bezorgen aan:

Jouw schadegeval wordt geregeld volgens de algemene en bijzondere
polisvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval.

-rD@** "t4in;-.-,-"
Sporta-federatie vzw
BoomgaardstraaÍ22 bus 50 - 2600 Berchem
T. 03 286 s8 29 - F. 03 286 58 09
verzekeri ngen @sporta. be - www.sportafederatie. be

Het ongeval gebeurde op een: I training I wedstrijd I andere:

E Tijdens bovenstaande activiteit van bovenvermelde club.

E Op weg van of naar de activiteit van bovenvermelde club.

VERPLAAïSING: I lndividueel +vervoersmiddel: ................

n ln groep +vervoersmiddel: ................

Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden en gevolgen, opgelopen verwondingen en/of schade):

Sporta houdt statistieken van letsels bij in het kader van het decreet Gezond en Ethisch sporten van 20/1212013. Elke persoon, wiens gegevens worden verwerkt, kan
zi.in persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren oí indien daar goede redenen voor zijn, ze laten verwijderen. Stuur in dat geval een brief of e-mail met een
kopie van zijn identiteitskaart naar bovenvermelde gegevens.

fl Vink dit aan als de sporter GEEN toestemming geeft dat Sporta ziin of haar gegevens bijhoudt voor die statistieken.

lk geef hierbij toestemming dot mijn medische gegevens olleen gebruikt worden voor het vlotte beheer van dit dossier (ort. 7, wet van I december

Handtekening van het slachtoffer



Vernieuwd aa ngift eformulier sportongeval

Het aangifteformulier, dat je moet invullen bij een sportongeval voor de
verzekering, is vernieuwd. Er zijn twee belangrijke dingen veranderd:

klever mutualiteiten: voortaan kan je in het eerste vak een klever van de
mutualiteit aanbrengen. LET WEL: onder het gebied waar je de klever
aanbrengt moet je nog wel zeker je contactgegevens invullen. Die staan niet
op de klever, maar hebben we absoluut nodig om je op de hoogte te
houden !

geneeskundig getuigschrijft : de achterzijde is makkelijker invulbaar
gemaakt voor de arts en is beperkt tot de essentie. Zorg dat het
geneeskundig getuigschrijft zeker ingevuld mee in de enveloppe zit,
wanneer je de aangifte opstuurt!

Oude Ethias-formulieren die in omloop zijn blijven nog even geldig. Als je voorraad
uitgeput is, moet je wel dit nieuwe aaneifteformulier gebruiken. We herinneren er
ook nog even aan dat de snelste manier om je ongevalsdossier af te handelen de
online methode via extranetis. Meer info over onqevollen oanqeven
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