Steekkaart 6
Buitenlands kamp
Deze steekkaart geeft naast het internationaal kampvisum een overzicht van wat je
kan verwachten qua ondersteuning en waar jullie zelf zeker aan moeten denken.



Wat is standaard verzekerd op kamp?
 Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van leden.
 Stormschade aan groepstenten (max €1 875 per tent met een maximale
vergoeding van €7 500).
 Brandverzekering voor gehuurde lokalen.



Wat kan je extra verzekeren?
 Niet-leden die mee op kamp gaan (foeriers).
 Materiaal (groeps-, persoonlijk-, gehuurd-, …).
 Auto’s
 Reisbijstand (met- of zonder auto)



Wat neemt elke deelnemer mee op buitenlands kamp?
 Binnen Europa: een “EVZ” kaart van de mutualiteit.
 Buiten Europa: een “World assistance” kaart van de mutualiteit (MUTAS).
 Minderjarigen: een ouderlijke toestemming om te kunnen reizen zonder
hun ouders (via de gemeente te verkrijgen).



Wat neemt leiding mee op buitenlands kamp?
 Een reisapotheek (denk zeker aan voetverzorging als je op trekkamp
gaat).
 Het noodnummer van Scouts en Gidsen Vlaanderen +32 474 26 14 01.
 Individuele steekkaart van de leden.
 Het telefoonnummer van de reisbijstand als jullie dit nemen.
+ 32 11 28 28 28 (Ethias Assistance)
 Aangifteformulieren ledenpolis (lichamelijke ongevallen en BA)
 Medisch attest in verschillende talen (laten invullen bij doktersbezoek):
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/formulieren

Help! Een lichamelijk ongeval?
Valt er een gewonde? Panikeer dan niet en volg dit stappenplan:
Na het ongeval
1. Kijk of je zelf de eerste medische zorgen kan toedienen.
2. Ga naar de dokter als het nodig is. Bij minder dringende gevallen kunnen de ouders
ook gaan.
3. Neem een verzekeringsformulier mee (“Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke
Aansprakelijkheid” met polisnummer 45.103.242). Vooral het laatste blad is
belangrijk.
Na de eerste zorgen volgt de aangifte:
1. Laat een medisch attest invullen door de dokter of het ziekenhuis. (zie hierboven)
2. Vul een aangifteformulier (online) in en bezorg samen met het medisch attest aan
Ethias.
3. Als jullie kosten voorgeschoten hebben, vraag die dan terug aan de ouders.
4. De ouders dienen hun medische kosten in bij de mutualiteit en vragen een
'verschilstaat'.
5. Ongeveer 4 weken nadat het aangifteformulier opgestuurd is, krijgen de ouders
bericht van Ethias met een dossiernummer.
6. Ze mailen de kosten (bv. apothekersattest) samen met de verschilstaat van de
mutualiteit naar schadebeheer@ethias.be (vermeld het dossiernummer).
7. Ongeveer 3 weken later betaalt Ethias de kosten terug.

Storm!
Jullie groepstenten zijn standaard verzekerd voor stormschade via de lokalenpolis voor
€7500 (max €1875 per tent).



Als je je tenten voor een hogere waarde wil verzekeren kan dit met de materiaalverzekering.
Persoonlijke tentjes zijn niet standaard verzekerd.

Hoe geef je stormschade aan bij de verzekeringsmaatschappij?
1.
2.
3.
4.

Maak foto’s.
Vul het formulier van de brandverzekering in.
Stuur op naar Ethias.
Wacht met herstellingen! Het kan zijn dat Ethias een expert wil sturen.

Materiaal verzekeren
Deze verzekering is ideaal om trektentjes of andere persoonlijke voorwerpen (gsm, bril,
radio, ...) te dekken bij schade.
Waarvoor neem je deze verzekering?




Voor materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen.
Om groepsmateriaal beter te verzekeren voor brand- en stormschade.
Enkel binnen Europa!



Voor een gsm, gps of mp3-speler is er een vrijstelling van €65 per toestel.

Foeriers?
Al wie geen lid is en mee op kamp gaat wordt extra verzekerd door de leiding. Zij vragen
een “verzekering niet-leden” aan via de website:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
Dit verzekert iemand 1 maand alsof ze lid zijn (zie steekkaart 1).

Auto’s?
Als je een auto leent van ouders, vrienden; je je eigen auto wil meenemen op kamp of
een auto huurt bij een firma is het een goed idee om deze te verzekeren voor schade
met onze tijdelijke autoverzekering.


Schade aan anderen is reeds verzekerd met de wettelijk verplichte BA-verzekering van de
eigenaar.

Drie opties voor een tijdelijke autoverzekering:




Keuze 1 : omniumverzekering (stoffelijke schade, brand en diefstal van je eigen
voertuig).
Keuze 2 : neem je als je zelf al een omniumverzekering hebt. Deze keuze zal de
vrijstelling (franchise) van je eigen omnium dekken bij schade.
Keuze 3 : neem je enkel bij een gehuurd voertuig. Hiermee koop je de vrijstelling
af van de wettelijke verzekering BA.
 Kijk in je contract wat verzekerd is. BA is sowieso inbegrepen, een omnium vaak ook. Zijn er


vrijstellingen van toepassing? (Deze kan je bij ons afkopen).
Het is NIET mogelijk om een in het buitenland gehuurde auto te verzekeren via deze
verzekeringen.

Hoe aanvragen?
1. Vraag aan via de website: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
2. We mailen een voorlopige bevestiging met een leeg expertiseverslag in bijlage.
3. Enkele dagen voor het kamp laat je bij een Ethiaskantoor een
expertiseverslag invullen. (Voor huurwagens is een verslag op datum door de
verhuurfirma ook mogelijk).
4. Als je dit expertiseverslag uploadt op de detailpagina van je verzekering keuren
we je aanvraag definitief goed.
Toch een ongeluk?
1. Stuur een aangifteformulier op naar Ethias (zit bij je bevestigingsmail).
2. Laat je auto herstellen bij een door Ethias erkende hersteller (hier betaal je geen
vrijstelling). Een erkend Ethias hersteller vind je op de website van Ethias.
3. Betaal zelf de factuur.
4. Bezorg de facturen aan Ethias (vermeld steeds het dossiernummer).
5. Stuur geen rekeningen/facturen op voordat je het dossiernummer kent.
Een oude auto verzekeren heeft geen zin
aangezien Ethias nooit meer uitbetaald
dan de huidige waarde van een voertuig.

Extra reisbijstand!
Reisbijstand raden we ten zeerste aan omdat we jullie dan in noodgevallen veel beter
kunnen ondersteunen.
Ethias Assistance is 24/24 bereikbaar om jullie bijstand te verlenen. Zij zullen voor jullie
de nodige medische contacten leggen. (Handig in een land dat je niet kent!)
Bij grote problemen kan bovendien de volledige groep samen gerepatrieerd worden. Als
iedereen een eigen reisbijstandsverzekering heeft zullen zij allemaal op een andere
manier en ander tijdstip hun verzekerden terughalen. Concreet betekent dit dat je groep
(en leiding) uit elkaar valt. Ook qua ziekte bieden we extra dekking.
Hieronder een korte samenvatting, een volledige lijst van voordelen vind je op onze
website.
Reisbijstand:





Repatriëring
Reis- en verblijfskosten voor familielid bij ziekenhuisopname
Verblijfskosten slachtoffer
Ziekte! (Dit is niet standaard verzekerd)

Reisbijstand met auto:








Dezelfde voordelen als bij gewone reisbijstand
Opsturen van onmisbare vervangstukken bij pech
Indien de gezondheid van de chauffeur niet meer toelaat om te rijden zal Ethias
een vervangchauffeur sturen
Dekt de kosten van repatriëring voor auto’s langer dan 5 dagen onbruikbaar.
Bij een herstelling van minder dan 5 dagen bekostigt Ethias de reis van de
passagiers naar hun bestemming. (Of Ethias komt tussen in verblijfskosten)
Repatriëring van passagiers van defecte auto
Sleepkosten tot €200

Burgerlijke aansprakelijkheid?
Als leden schade veroorzaken heb je te maken met burgerlijke aansprakelijkheid.
Aangifte bij Ethias:
1. De persoon die schade veroorzaakt geeft dit aan bij zijn familiale polis.
2. Vul een aangifteformulier “Lichamelijke Ongevallen en BA” (zelfde formulier voor
lichamelijke ongevallen).
3. Vul bij “slachtoffer” de persoon in die schade heeft veroorzaakt.
4. Verstuur het formulier naar Ethias (eventueel online)
5. Na 4 weken krijg je van Ethias een bericht met je dossiernummer.
6. Als je een raming van de kosten hebt voeg je deze bij het dossier.
7. Ethias zal de kosten terugbetalen aan de groep of het slachtoffer.

