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Voorafgaandelijke mededelingen
Ongevalsaangifte
Gelieve de aangifte volledig in te vullen. AL DE VRAGEN MOETEN DUIDELIJK EN VOLLEDIG BEANTWOORD
WORDEN. Indien er onvoldoende plaats is, gebruik dan een afzonderlijk blad.
Samenstelling schadedossier
Voeg bij aangifte al de documenten die U reeds ontvangen heeft : ingebrekestelling, dagvaarding, betekening,
oproepingsbrief, ...
Medisch geheim
Voeg bij de aangifte al de documenten die van enig nut zouden kunnen zijn (medisch dossier, operatieverslag,
anesthesieverslag, protocols, voorafgaandelijk onderzoek) voor de beoordeling.
Indien er zich problemen stellen kan U het dossier zenden aan : MEDISCH GEHEIM, T.A.V. DE ADVISERENDE
GENEESHEER, AMMA VERZEKERINGEN, KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL.
Briefwisseling
Gelieve ons, onmiddellijk en zonder er zelf op te antwoorden, iedere briefwisseling over te maken die U in verband met
deze ongevalsaangifte zal ontvangen.
Verklaringen
Gelieve ons voorafgaandelijk akkoord te vragen voor het afleggen
van mondelinge of schriftelijke verklaringen inzake deze ongevalsaangifte.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De Wet van 08.12.1992 verplicht ons de hierna volgende mededelingen te doen aan personen bij wie persoonsgegevens
verzameld worden met het oog op de verwerking ervan :

De verzamelde gegevens kunnen in volgende bestanden opgenomen worden : algemeen repertorium, commerciële
relaties, uitgiftebeheer van contracten, schadebeheer en vereffeningen, statistieken

Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft, mits voorafgaandelijke betaling van de in het KB van 07.09.1993
vastgestelde bijdrage, het recht om mededeling te verkrijgen van de hem/haar betreffende gegevens, onjuiste
gegevens te laten verbeteren en/of sommige gegevens te laten schrappen. Om dit recht uit te oefenen richt de
persoon in kwestie een gedateerde en ondertekende aanvraag aan de dienst 'Bestanden' van AMMA Verzekeringen
die houder is van het bestand.
Bovendien bestaat de mogelijkheid het register van de wettelijke instantie te raadplegen volgens de vastgestelde regeling.
Het is onontbeerlijk iedere vraag objectief en rechtzinnig te beantwoorden en huidige verklaring binnen de drie dagen aan
AMMA Verzekeringen over te maken.
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Laten invullen door de behandelende geneesheer of door de geneesheer van het ziekenhuis die de verzekerde behandelt
en terugsturen ter attentie van de adviserende geneesheer van AMMA Verzekeringen.
Naam, voornaam en adres van de verzekerde :
Geboortedatum :
1.

Om welk type breuk(en) gaat het precies en wat is de exacte plaats ervan ?

2.

Datum en uur van het ongeval ?

3.

Zijn er bevorderende factoren die aan de oorsprong van
de breuk liggen?
Zo ja, preciseer waarom. Eventueel commentaar bijvoegen.

4.

Hebt U nog andere opmerkingen ?
Zo ja, preciseer waarom. Eventueel commentaar bijvoegen.

 ja

 neen

 ja

 neen

Bankrekeningnummer van de begunstigde :
Gelieve bij dit formulier een kopie van het radiologisch protocol/de radiologische protocollen te voegen.

Opgemaakt te

, op
Naam, handtekening
geneesheer.

en

stempel

van

de

Document terugsturen naar het volgende adres :
SENIORPLAN
T.A.V. DE ADVISERENDE GENEESHEER
AMMA VERZEKERINGEN
KUNSTLAAN 39 BUS 1, 1040 BRUSSEL

* * *
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