Verzekeringen
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Info m.b.t. een ongeval waarbij een NTSV-lid of een vrijwillige
helper een kwetsuur oploopt.
A. Wat te doen bij een dodelijk ongeval:
a. aangifteformulier in te vullen door de clubverantwoordelijke
b. aangifteformulier aan Ethias over te maken.
De vergoeding van Ethias is cumuleerbaar met de vergoeding van een verzekering die het
slachtoffer eventueel persoonlijk heeft onderschreven.
B. Wat te doen bij een ongeval met medische kosten tot gevolg:
a. aangifteformulier:
i. Luik A in te vullen en te ondertekenen door de clubverantwoordelijke
ii. Luik B (informatie over het ziekenfonds en medisch dossier) in te vullen en te
ondertekenen door de gekwetste
iii. Luik C (geneeskundig rapport) in te vullen en te ondertekenen door een
geneesheer
b. aangifteformulier aan Ethias over te maken
Medische kosten die worden terugbetaald door het ziekenfonds of door een verzekering die
het slachtoffer eventueel persoonlijk heeft onderschreven, kunnen niet meer door Ethias
vergoed worden. Ethias zal aan de gekwetste vragen om aangifte te doen op de persoonlijke
ongevallen- en/of hospitalisatiepolis(sen), en in alle gevallen de gedane kosten eerst voor te
leggen aan het ziekenfonds. Kosten die uiteindelijk ten laste blijven van de gekwetste,
kunnen voorgelegd worden aan Ethias.
Dekking van blijvende invaliditeit: de vergoeding van Ethias is cumuleerbaar met de
vergoeding die betaald wordt door een verzekering die het slachtoffer eventueel persoonlijk
heeft onderschreven.

Info m.b.t. een ongeval waarbij door een NTSV-club, een NTSV-lid
of een vrijwillige helper stoffelijke en/of lichamelijke schade
berokkend wordt aan derden. Brandschade komt ook in
aanmerking (basic dekking).

A. Het betreft een ongeval waarbij schade aan een derde berokkend werd, en waarbij noch een
NTSV-lid, noch een vrijwillige helper zelf gekwetst raakte:
a. aangifteformulier in te vullen door:
i. Luik A, met uitzondering van rubriek 2, in te vullen en te ondertekenen door
de clubverantwoordelijke
ii. Luik B moet niet ingevuld worden.
iii. Luik C moet niet ingevuld worden
b. aangifteformulier aan Ethias over te maken
c. de verantwoordelijke NTSV’er (of vrijwillige helper) adviseert de derde partij om
contact op te nemen met diens persoonlijke verzekeraar (BA-familiale, of Brand)
d. de verantwoordelijke NTSV’er (of vrijwillige helper) doet zelf ook aangifte op diens
persoonlijke BA-verzekering. Ethias zal immers alleen de vrijstelling (franchise)
vergoeden én bepaalde schade die wel zou verzekerd zijn bij Ethias, doch niet in de
persoonlijke polis (vb. brandschade).
B. Het betreft een ongeval waarbij niet alleen schade aan derden berokkend werd, maar
waarbij ook een NTSV-lid of een vrijwillige helper lichamelijke schade opliep:
a. aangifteformulier in te vullen conform de voorschriften die gelden voor ongevallen
met kwetsuur (zie vorige pagina)
b. aangifteformulier aan Ethias over te maken
c. de verantwoordelijke NTSV’er (of vrijwillige helper) adviseert de derde partij om
contact op te nemen met diens persoonlijke verzekeraar (BA-familiale, of Brand)
d. de verantwoordelijke NTSV’er (of vrijwillige helper) doet zelf ook aangifte op diens
persoonlijke BA-verzekering. Ethias zal immers alleen de vrijstelling (franchise)
vergoeden én bepaalde schade die wel zou verzekerd zijn bij Ethias, doch niet in de
persoonlijke polis (vb. brandschade).

Meer info of assistentie m.b.t. schade-afhandeling kan verkregen worden bij volgend lid van de
Raad van Bestuur van het NTSV:
Ronny Rutten
0479/459906
raadslid@ntsv.eu

