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VRIJ KATHOLIEK BASISONDERWIJS WINGENE VZW

JAN HESPEL BVBA

verzekeringnemer

NIEUWSTRAAT 16 (p/a Wildenburg
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dossiernummer
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aansluitin g ziekenfonds voor
grote risico's
alle risico's

worden? [

Enkel voor jeugd- en sportverenigingen:
Gebeurde het ongeval op de weg van of naar de activiteit?
naam vereniging
Enkel voor bed rijfs-, landbouw- en nijverheidspollssen.'
Het slachtoffer is een onbezoldigd, inwonend fam¡liel¡d.
Zo ja
Het slachtoffer oefent een beroep
Het slachtoffer werkt voltiids in de huishouding.
D Het slachtoffer is een onbezoldigd tijdelijk helper.

uit.

!
!

tr

dageliikse vergoeding

beroep

Enkel voor onderwijsinstellingen, jeu gd- en sportverenig ¡ngen:
Kan de leiding eventueel àansprakelijk gesteld

!
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fÌ

neen

fl ja

(Zo ja, vul een formulier
van derdenu in.)
"aang¡fte
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Het slachtoffer geniet een vervangingsinkomen.

Enkelvoor gezinspolis privé-leven en woningpolls.'aard van het ongeval
verkeersongeval sportongeval tr anderongeval
Enkel voor verkeersongevallen: hoedanigheid van het slachtoffer
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bestuurdervanhetverzekerdevoertuig

zwakkeweggebruiker¡ndezinvanartikel

bestuurder van een gelijkaardig
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I
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weggebruiker
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tr

bestuurdermotorfiets
bestuurder brom'of snorfiets

ongeval
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opgemaakt door
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uur

datum
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plaats
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! ja
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Aangezien KBC Verzeker¡ngen, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzskeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat dosl gegovêns opslaan in eên KBt databank en meedelen aan Datassur E.S,V. U wordt daarvan op de hoogte gêbrachl en hebt de mogelijkheid om bij Datassur, de Meotsplantsoon 29, 1000 Brusssl, inzags of
rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vrâgên.
en evenluele fouten laten verbeteren.

Geneeskund i g getu igsch rift

dokter

slachtoffer

naam en adres (of stempel)

naam

datum ongeval

1.

Aardvandeverwondingen

2.

Hadhetslachtofferal letselsof z¡ektendiehetgeval verergerdhebben?

tr ia E

neen

Sedert wanneer?

3.

Wanneer heeft men voor de eerste maal de hulp van de dokter

4.

Het slachtoffer is:

5.

n

gedeeltelijk arbeidsongeschikt

!

in staat zijn gewoon werk voort te zetten.

ingeroepen? datum

Waar zal het slachtoffer voortaan verzorgd worden?

Belangriik:Toestemmingvoorfysiotherapeutische behandeling dientaan hetziekenfonds aangevraagd teworden,metvermeld¡ng van a) aard
van de prcstat¡es,b) aantal zittingen,c) lokalisatie,d) vermoedelijke duur en e) medische redenen van de behandeting.
Als het slachtoÍfer geen aanspraak kan maken op tegemoetkom¡ng van het z¡ekenfonds, dient deze aanvraag aan KBC Verzekeringen te
worden gedaan.

6. Zijnerergegevolgentevrezenvoordetoekomst?

tr ja !

neen

Waarin zouden deze bestaan? (bv. overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, enz.)

Opgemaakt op

q

dedokter,(handtekening)

+
N

I

N

o

zN
@

ô

YT de vennoolschap: KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven
BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BtC KREDBEBB - FSMA Ogg571 A
Een onderneming van de KBC-groep

49!91

-

Belgié

