ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING, SCHADE
De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school en
op de weg van huis naar school en omgekeerd. De verzekering loopt
binnen een redelijke termijn waarop de weg van huis naar school of
omgekeerd moet worden afgelegd. Het is toegelaten een veiliger maar
langere afstand af te leggen. Alle activiteiten door de school
georganiseerd (ook buiten de schooluren) zijn verzekerd. De verzekering
dekt medische en farmaceutische kosten, alsook de hospitalisatiekosten
(voor de verzekerde zelf).
De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” dekt de ongevallen die een
leerling veroorzaakt aan derden, wanneer hij of zij onder toezicht staat
van de school.
Schade door kinderen op weg van of naar school veroorzaakt aan derden is niet verzekerd. Van
toezicht door een leerkracht of aangestelde door de school is hier geen sprake. Door de ouders wordt
daarom best een ‘verzekering familiale en burgerlijke verantwoordelijkheid’ afgesloten bij een
verzekeringsmaatschappij naar keuze.
Schade aan brillen wordt vergoed als de leerling tijdens het ongeval de bril op de neus had staan.
Iemand die zijn bril laat vallen of er per toeval op gaat zitten, kan niet rekenen op tussenkomst van de
verzekering. Materiële schade en diefstal van bepaalde zaken worden niet vergoed. Voor tanden
bestaat een afzonderlijke regeling. Schade door kinderen aangericht moet vergoed worden. Een
verloren of beschadigd boek van de school moet vergoed worden.
De terugbetaling door verzekering gebeurt pas na tussenkomst van het ziekenfonds.
Een ongeval moet onmiddellijk aan de school worden gemeld.
Wat doen bij een ongeval?
- U meldt het ongeval aan de directeur of aan een medewerker in het secretariaat en ontvangt de
nodige documenten.
- U laat de medische fiche invullen door een dokter en bezorgt die zo vlug mogelijk op school.
- U verricht alle betalingen betreffende het ongeval.
- Bij afrekening door de mutualiteit vraagt u een overzicht van alle betalingen en de terugbetalingen.
- U bezorgt dit overzicht, samen met de bewijzen van andere onkosten, op school.
- De verzekeringsmaatschappij regelt de terugbetaling.
- Bij problemen neemt u contact op met de school.

