TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG VOOR DRINGENDE VERZORGING,
TOEGEDIEND TIJDENS EEN VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Het document moet naar behoren ingevuld en ondertekend zijn, anders kan de aanvraag niet behandeld worden.
Eén dossier per rechthebbende, per land en per tijdelijk verblijf
Alleen de originele facturen die vergezeld zijn van de nodige betalingsbewijzen, zullen aanvaard worden.

RECHTHEBBENDE OP VERZORGING (invullen of kleefbriefje plakken)
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..……………
Geboortedatum:
………………………………………………
Rijksregisternummer: ………………………………………………
CG1/CG2*:
…………………….. / ……………………..
Nationaliteit**:
………………………………………………
* U vindt deze code op uw kleefzegel. Ze bestaat uit twee getallen van drie cijfers, bv. 110/110, 410/460, 131/131, enz.
** Als het om een persoon ten laste gaat (echtgeno(o)t(e), kind, samenwonende, …), vermeld dan de nationaliteit van de
gerechtigde bij wie de persoon ten laste is ingeschreven.

1.1 In welk land heeft de gebeurtenis/de ziekte/het ongeval zich
voorgedaan?
1.2 In welk land werd de verzorging toegediend?
1.3 Wat was de aard of de reden van het verblijf in het buitenland
(vakantie, lang verblijf, studie, detachering, andere, …

(2)

)

1.4 Vul de juiste datums van uw verblijf in (dag/maand/jaar)

VAN

TOT

2.1 Welke gebeurtenis(sen) ligt (liggen) aan de oorzaak van de
verzorging verkregen in het buitenland?
(voedselvergiftiging, auto ongeluk, val …)

2.2 Op welke datum werd de eerste verzorging toegediend?
2.3 Gaat het hier om een ziekenhuisopname
(1)
(met tenminste 1 overnachting)?
Als dat het geval is, vermeld dan de hospitalisatieperiode:
2.4 Gaat het hier om een ongeval bij de beoefening van een
(1)
wintersport?
2.5 Ging het om onverwachte dringende verzorging?

(1)

2.6 Ging het om een medische behandeling die al aangevat werd in
? (1)
België en die voortgezet moest worden tijdens uw verblijf
3.

Hebt u ook een andere reisverzekering afgesloten die medische
(1)
verzorging dekt tijdens uw verblijf in het buitenland?

JA
VAN

NEE
TOT

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Bv.: Ethias, Europe Assistance, AXA, Touring Assistance…

Zo ja, vul dan hier de naam van die verzekering in

(3)

Deze verklaring op erewoord moet naar behoren ingevuld en ondertekend worden door de persoon die de verzorging gekregen heeft
(de rechthebbende) of iedere andere persoon die gemandateerd werd door de rechthebbende op de verzorging voor de ondertekening
van dit stuk.
Elke, al dan niet met opzet, verkeerd of onvolledig ingevulde verklaring kan aanleiding geven tot de niet-betaling van de
tegemoetkomingen of zelfs tot de terugvordering van die verstrekkingen ten laste van de gerechtigde.
In toepassing van de Europese Richtlijn 2011/24, zal nagegaan worden of de medische kosten terugbetaald kunnen worden tegen de
Belgische tarieven en voorwaarden wanneer de bepalingen van de Europese verordening 883/2004 niet van toepassing zijn.

DATUM EN HANDTEKENING VAN DE VERZEKERDE
(of van de gerechtigde als het om een kind gaat)

(1) Omcirkel het juiste antwoord.
(2) Als het om een detachering gaat, dan is het nodig om een werkgeversattest bij de tegemoetkomingsaanvraag te voegen.
(3) Deze informatie hebben wij nodig om u de afrekening te kunnen bezorgen, die bedoeld is voor uw verzekeringsmaatschappij.

7705342

