Steekkaart 1
De wekelijkse vergadering
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar bij schade die je veroorzaakt of bij een
lichamelijk ongeval zal je de verzekeringen nodig hebben.
De ledenpolis is standaard inbegrepen in het lidgeld, net als de lokalenpolis (zie
steekkaart 4).



Hoe zorg ik dat leden verzekerd zijn?
 Vul de gegevens in de Groepsadministratie in.
 Betaal je lidgeldfacturen.
 Nieuwe leden zijn de eerste twee activiteiten sowieso verzekerd.



Wanneer ben je verzekerd?
 Tijdens elke scoutsactiviteit overal ter wereld.
 Op weg van en naar een scoutsactiviteit.
 Bij schade door brand (en storm) aan het lokaal.



Wanneer gelden ze niet?
 Bij verboden activiteiten (brochure “Speel op veilig”).
 Bij evenementen die geen scoutsactiviteit zijn (brochure “Speel op veilig”).

Help! Een lichamelijk ongeval?
Iemand gewond? Volg onderstaand stappenplan:
Na het ongeval:
1. Blijf rustig en kalmeer de gekwetste indien nodig.
2. Lijken de verwondingen ernstig of twijfel je? Ga dan naar de dokter. In niet-dringende
gevallen kunnen de ouders zelf gaan.
3. Neem of geef een verzekeringsformulier Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke
Aansprakelijkheid mee. Vraag de dokter om het laatste blad in te vullen.

Na de eerste zorgen volgt de aangifte:
1. Vul een aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke
Aansprakelijkheid in en stuur dit samen met het medisch attest naar het adres
bovenaan het formulier.
1. De groepsleiding kan ook online aangifte doen via de website.
2. Bezorg de ouders een overzicht van de gemaakte kosten en vraag hen om jullie
zo snel mogelijk terug te betalen.
3. Leg de ouders uit dat ze de medische kosten kunnen indienen bij de mutualiteit
en een verschilstaat vragen.
4. Ongeveer 4 weken nadat je het aangifteformulier opstuurde, krijgen de ouders
bericht van Ethias met een dossiernummer.
5. Ouders kunnen daarna een bewijsje van de kosten (bv. apothekersattest) samen
met de verschilstaat van de mutualiteit mailen naar schadebeheer@ethias.be
(met dossiernummer).
6. Ongeveer 3 weken later zal Ethias de kosten terugbetalen.

Help! Burgerlijke aansprakelijkheid?
Als leden of leiding iemand schade berokkenen kan je onze verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (vanaf nu afgekort als BA) aanspreken.
Alleen als deze voorwaarden vervuld zijn spreken we van BA:




Er is schade.
Door jouw fout.
Aan een andere persoon.

Wie kan er aansprakelijk zijn?




Leden tegenover derden.
Leiding tegenover derden.
Leden en leiding tegenover elkaar.

Hoe geef je BA aan bij de verzekeringsmaatschappij?
2. Vul een aangifteformulier Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke
Aansprakelijkheid in.
3. Als je dit online doet verwerkt Ethias je aangifte sneller.
scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
4. Dit formulier wordt ook gebruikt voor lichamelijke ongevallen. In dit geval vul je
bij slachtoffer de naam van de persoon in die schade heeft veroorzaakt.
5. Beschrijf de omstandigheden van het ongeval zo goed mogelijk.
6. Verstuur het (web)formulier naar Ethias.
7. Na vier weken krijg je van Ethias een bericht met je dossiernummer.
8. Als je een raming van de kosten hebt voeg je die bij het dossier
(schadebeheer@ethias.be).
9. Hebben jullie als groep de schade al vergoed bij het slachtoffer? Dan betaalt
Ethias terug aan jullie. Anders betaalt Ethias aan het slachtoffer.



Vermeld bij je communicatie altijd het dossiernummer van Ethias.
De persoon die schade veroorzaakt (slachtoffer) geeft dit ook aan bij zijn familiale polis.

