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Sportiv-sportongevallenverzekering (Ethias polis 45.415.511)  
 

Hoe een ongeval opvolgen? 
 
 
Sportiv heeft haar gemeenschappelijke verzekering afgesloten bij Ethias Verzekeringen via Groep NBA Verzekeringsmakelaars.   
De polis voldoet aan de minimumnormen voorzien door het decreet 2016 op de erkenning van sportfederaties én aan op dit moment 
gekende vereisten van de wet op de rechten van de vrijwilligers.  
Niemand vraagt erom in een ongeval betrokken te zijn.  Als dat toch voorvalt, is het aangenaam te merken dat onze Sportiv-polis de 
financiële last voor een deel op zich neemt. Om de afhandeling van een ongeval vlot te doen verlopen willen wij hierbij enkele regels 
verduidelijken. 
De Sportiv-polis is een aanvullende verzekering, dat wil zeggen dat de polis meestal na andere polissen zal tussenkomen. Volgens afspraken 
tussen de verzekeringsmaatschappijen zal de polis die het meest van toepassing is, eerst tussenkomen. Een familiale verzekering blijft hoe 
dan ook van belang.  Indien je een ongeval meemaakt waarvoor je verantwoordelijk wordt gesteld, zal de Sportiv-polis de tussenkomst van 
je  familiale polis aanvullen door de vrijstelling ten laste te nemen. Bij een sportongeval met lichamelijke schade neemt de Sportiv-polis het 
remgeld op zich. Als je tijdens jouw volkssportactiviteit een kneuzing, een beenbreuk of spierscheur oploopt dan lijd je geen verlies voor de 
geneeskosten. 
Hoe verloopt de administratieve afhandeling van een ongeval? 
We onderscheiden twee soorten: 

1. lichamelijk ongeval 
2. ongeval met derden 

De aangifte is licht verschillend: 
 
1. De schadeaangifte voor een lichamelijk ongeval: 
Geldt wanneer iemand zich door een ongeval bezeerd heeft en niemand anders daarvoor verantwoordelijk is.  
Wat moet je dan doen ? 
Vul  de ongevalsaangifte in en ook het medische attest op de keerzijde.  Stuur de aangifte op naar het Sportiv-secretariaat. 
Dien de ontvangen doktersbriefjes, de mogelijke apothekerskosten of kosten van kinesist en dergelijke, in bij jouw mutualiteit en vraag daar 
een verschilstaat aan.  Deze verschilstaat geeft weer wat je hebt moeten opleggen.  
Stuur deze op naar onze verzekeringsagent (adres zie onderaan). 
 
2. Een schadeaangifte met derden (aansprakelijkheid) komt voor wanneer: 
a. er door een ongeval een stoffelijke schade ontstaan is en een Sportiv-lid daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. 
b. iemand zich in een ongeval heeft bezeerd en een Sportiv-lid daarvan als derde aansprakelijk gesteld wordt. 
Wat moet je dan doen ? 

a. stoffelijke schade:  
- Vul de schadeaangifte in. Stuur deze op naar het Sportiv-secretariaat.  
- Het lid dat aansprakelijk is dient zijn familiale verzekering te verwittigen.  
- Laat een bestek voor de herstellingskosten van de opgelopen schade opmaken en stuur dit op naar onze verzekeringsagent (adres zie 
onderaan).  
De familiale verzekering betaalt de onkosten terug, zij rekenen de gangbare franchise aan. De Sportiv-polis betaalt deze vrijstelling voor het 
verantwoordelijke lid. Wanneer een lid niet over een familiale polis beschikt, worden de kosten door de Sportiv-polis gedekt. 

b. lichamelijke schade:  
- Vul de schadeaangifte in en vergeet het medische attest op de keerzijde niet.   
- Stuur de aangifte met medisch attest op naar het Sportiv-secretariaat.  
- Verwittig het lid dat aansprakelijk is dat hij of zij zijn / haar familiale verzekering moet inlichten.   
Deze verzekering betaalt de onkosten terug (voor lichamelijke schade aan derden wordt aan de verzekerde geen franchise aangerekend). - 
Dien je doktersbriefjes, apothekerskosten en dergelijke in bij jouw mutualiteit en vraag een verschilstaat op. Stuur dit bewijs van zelf 
gedragen kosten op naar onze verzekeringsagent (adres zie onderaan). Wanneer het aansprakelijke lid niet over een familiale verzekering 
beschikt dan worden de kosten door de Sportiv-polis gedekt. 
 
Opmerkingen :  
- Vergeet niet de omstandigheden van het ongeval uitgebreid te schetsen. 
- De aangifte moet zo spoedig mogelijk (liefst binnen de 8 dagen) ingediend worden. 
- De premie van je familiale verzekering verhoogt niet naargelang het aantal aangegeven ongevallen. 
 
Verzekeringsmakelaar: Groep NBA Verzekeringsmakelaars nv, President Kennedypark 24 bus 1 -  8500 Kortrijk  
tel: 056/23 18 70  schade@groepnba.com 


