
Gent Rugby Football Club vzw
Opgericht in 1969
Ere-voorzitter

Jacques Rogge
http://www.rugby.gent

PROCEDURE BIJ BLESSURE EN VERZEKERING SPORTONGEVALLEN

Als je in orde bent met je lidgeld en licentie word je door onze club verzekerd tegen
lichamelijke ongevallen bij alle activiteiten die je onderneemt in de schoot van de club. De
Vlaamse Rugby Bond heeft daarvoor bij BELFIUS een verzekeringscontract afgesloten. Als
een gouden regel: Je bent een atleet, en je bent verantwoordelijk voor de goede verzorging
van jouw lichaam. Een lichaam herstelt zich nooit volledig na een blessure, maar geneest
enkel. Elke dag telt, ga daarom meteen naar de dokter en kinesist bij de minste hinder. Dit
maakt het verschil tussen een korte revalidatie of lange revalidatie, tussen terug sporten of
nooit meer sporten… Alles wordt terugbetaald door de verzekering, dus aarzel niet…

1.Wat moet je doen in geval van blessure of ongeval:

● Je downloadt en print het ongevalaangifteformulier

Aangifteformulier-Lichamelijke-Ongevallen_Rugby-Vlaanderen-vzw.pdf

● Je begeeft je naar een arts en laat deze, na onderzoek en verzorging, pagina 3 invullen.

● Geef via de aanwezigheidslijst van jouw team je onbeschikbaarheid door aan je trainer en

team-managers.

● Zelf vul je pagina’s 1 en 2 in

● Heel belangrijk: Maak een fotokopie of nog beter een scan van dit ingevuld document en

bewaar dit!

● Stuur het formulier op naar Rugby Vlaanderen, Ransbeekstraat 227 – 1120

Neder-over-Heembeek of per mail naar Dignate Schot (Dignate@rugby.vlaanderen)

● Je dient eerst alles zelf te betalen en je stuurt daarna naar Belfius een mail claims@belins.be

met de bewijzen van het ziekenfonds + facturen met vermelding van je dossiernummer, dat je

na aangifte van je ongeval van hen zult ontvangen. Per post kan ook via Adres Belfius: Karel

Rogierplein 11 – B-1210 Brussel

● LET OP : Rugby Vlaanderen moet dit formulier uiterlijk 8 dagen na het ongeval naar

Belfius doorsturen !

Aangesloten bij: Vlaamse Rugby Bond vzw / Belgische Rugby Bond vzw
IBAN: BE67 1460 5466 4487 BIC: GEBA BE BB

BE 0408.101.863

https://drive.google.com/file/d/1AiTG1mcudlWHtWyTG0ZToDHzV44AiIh6/view?usp=sharing
mailto:claims@belins.be


2.Wat dekt de polis:

Verzekerde personen:

● de leden

● de vrijwilligers/verenigingswerkers leden

● de niet-leden tijdens activiteiten georganiseerd door de verzekeringsnemer voor de promotie

van de sport

Bedragen per verzekerde:

● Overlijden: 8.500,00 EUR

● Blijvende Invaliditeit: 35.000,00 EUR

● Tijdelijke Ongeschiktheid: 30,00 EUR Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 31e dag na

het ongeval en tot maximum 2 jaar na het ongeval.

● Medische en extra kosten: Behandelingskosten

Terugbetaling, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering

en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, van alle geneeskundige

kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief en tot 100% van dit tarief.

Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het ziekenfonds verhoogd met € 500- per

ongeval ten belope van 150% van het RIZIV-tarief. Indien er geen tussenkomst is van het

ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voorzien in de tarieven van het

RIZIV.

● Kosten voor niet door het RIZIV erkende prestaties € 620- max. per ongeval

● Kosten voor tandprothesen € 150- max. per tand € 600- max. per ongeval

● Vervoerkosten van het slachtoffer Basis arbeidsongevallenverzekering

● Terugbetaling van de begrafeniskosten tot € 620-

● Vrijstelling: NIHIL

● Voor de verenigingswerkers, zijn de waarborgen verworven voor de lichamelijke schade die

wordt geleden door ongevallen tijdens de uitvoering van het verenigingswerk of op weg van

en naar deze activiteiten en door ziekten opgelopen als gevolg van het verenigingswerk .

Aangesloten bij: Vlaamse Rugby Bond vzw / Belgische Rugby Bond vzw
IBAN: BE67 1460 5466 4487 BIC: GEBA BE BB

BE 0408.101.863


