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1.1. Algemeen
De intern is verzekerd tijdens de activiteiten van het internaat en tijdens de normale weg
van en naar de internaat. Zie algemene voorwaarden schoolpolis (FOR-INT 022)
1.2. Wat moet je als ouder doen bij een ongeval ?




Je krijgt een formulier Aangifteformulier Ethias Verzekering tegen lichamelijke ongevallen (FOR –INT 0021) Puntje 2 wordt ingevuld door de ouders en geven dit
document bij de dokter. Vergeet niet te ondertekenen !
Je laat het geneeskundig getuigschrift – formulier c invullen door de dokter.
Je geeft het ingevulde formulier zo vlug mogelijk af op het secretariaat van het
internaat of de opvoeders, samen met een klever van het ziekenfonds en je bankrekeningnummer, dan pas kan de school de aangifte doen.

1.3. Wat moet je doen met de rekeningen en/of facturen ?
A. De behandeling was enkel bij de dokter ( niet in het ziekenhuis)






De laatste pagina van het dossier moeten worden ingevuld door de dokter
Je betaalt alle rekeningen
Na afloop van de behandeling of genezing ga je naar je ziekenfonds
- Je krijgt al een gedeelte van de doktersbriefjes terugbetaald.
- Je vraagt een attest waarop staat vermeld wat je terugkrijgt via het ziekenfonds en wat niet.
Je brengt mee naar school :
- Dit attest van het ziekenfonds
- De factuur ( = kasticket) van de apotheker
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B. De behandeling gebeurde in het ziekenhuis




De laatste pagina van het dossier moeten worden ingevuld door de dokter
Je betaalt alle facturen
Je brengt de originele facturen van het ziekenhuis binnen in de school.

De school stuurt de originele facturen op naar de verzekeringsmaatschappij en na
een tijdje ( zeker 2 maanden) krijg je het bedrag waar je recht op hebt op je rekening
gestort.
Opgelet ! indien de ouders geen lid zijn van een ziekenfonds, dient dit medegedeeld
en bewezen worden aan Ethias en zal Ethias de ouders vergoeden op dezelfde manier dan wanneer zij wel zouden aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Op deze manier moeten de ouders het deel dat normaal zou terugbetaald worden door het ziekenfonds zelf betalen
1.4. Wat moeten de opvoeders invullen ?


Volgende punten zullen worden ingevuld door de opvoeders : 1,3,4,6 & 7
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