Verzekering SeniorPlan

WAT TE DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL ?
U dient binnen de acht dagen na kennisname van het schadegeval het toepasselijke document
ongevalsaangifte SeniorPlan voor afhankelijkheid of voor breuk, zo volledig en correct mogelijk
ingevuld, over te maken aan AMMA:
‐
‐
‐

per post: aan de dienst schadegevallen p/a AMMA, Kunstlaan 39 bus 1 te 1040
BRUSSEL
per fax : 02/218 69 82
per e‐mail : claims@AMMA.be

De aangifte van het schadegeval moet de volgende gegevens bevatten :
Voor een schadegeval afhankelijkheid :
‐

‐
‐

het aangifteformulier voor het schadegeval afhankelijkheid dat naar behoren door de
verzekerde (of bij gebreke door diens wettelijke vertegenwoordiger) en door de
behandelende arts ingevuld is
bij wijze van inlichting een afschrift van het rooster van Katz wanneer dit door de
behandelende arts werd ingevuld
een afschrift van de eventuele medische protocollen of verslagen aangaande de staat
van afhankelijkheid.

Voor een schadegeval breuk:
‐ het aangifteformulier voor het schadegeval breuk dat naar behoren door de
behandelende arts ingevuld is
‐ een afschrift van het (de) radiologisch(e) protocol(len).
AMMA behoudt zich het recht voor om alle inlichtingen te vragen die zij noodzakelijk acht.
De medische documenten zijn slechts geldig wanneer zij opgemaakt zijn door een arts die voldoet
aan de voorwaarden voor de uitoefening van zijn beroep in een OESO‐land.
De verzekerde verbindt zich ertoe om binnen de dertig dagen na de kennisgeving van AMMA:
‐ zijn behandelende artsen te machtigen aan de artsen van AMMA alle gegevens in
verband met zijn gezondheidstoestand waarover zij beschikken, mee te delen of te laten
meedelen
‐ zich te onderwerpen aan de medische zorgen en behandelingen die hem
voorgeschreven worden
‐ de nodige maatregelen te treffen om de artsen van AMMA te ontvangen

‐

zich altijd en in eender welk OESO‐land te onderwerpen aan de onderzoeken door de
artsen van AMMA.

Het is belangrijk het ongevalsaangifteformulier zo correct en volledig mogelijk in te vullen.
Onduidelijke of ontbrekende gegevens vertragen de afhandeling van uw dossier.
Vragen?
Voor meer inlichtingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de dienst schadegevallen:




telefonisch : 02/209 02 07
per fax : 02/218 69 82
per e‐mail : claims@AMMA.be

www.amma.be

