
 * Leden en leiding die het vorige werkjaar ingeschreven waren, zijn bij de start van het werkjaar nog verzekerd tot en 
met 15 oktober. Maar, vergeet ze dus niet opnieuw in te schrijven in Digit voor een nieuw werkjaar.

 * Nieuwe leden die nog niet ingeschreven zijn in Digit, zijn enkel verzekerd als je een verzekering ledenwervings- 
activiteit hebt afgesloten. Die verzekering kan je als groep 5 x per werkjaar gratis afsluiten via Digit.

Is er iemand gewond?
 * Vul als verantwoordelijke (groeps)leider de Ongevalsverklaring in. (1)

 * Laat het Geneeskundig getuigschrift invullen door een arts. (2)

Deze 2 documenten stuur je binnen de maand na het ongeval op naar: KSA Nationaal vzw, 
Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel. Het slachtoffer (of de ouders) krijgt dan een brief met 
een dossiernummer en informatie ivm het opsturen van de medische kosten 
(via de uitgavenstaat, zie verder). Ondertussen zal de verzekeringsmaatschappij nagaan of 
het om een verzekerd ongeval gaat.

 * De uitgavenstaat is het document waarmee (de ouders van) het slachtoffer  
 de gemaakte medische kosten kan opsturen na tussenkomst van het zieken- 
 fonds van het slachtoffer. (3)

Wissel contactgegevens uit bij een voorval met een onbekende.

Is er materiële schade aan een derde door iemand van KSA?
Mail dan zo snel mogelijk naar info@ksa.be (binnen de week na het voorval) met wat er juist 
gebeurd is. We bezorgen je dan het juiste aangifteformulier. 

Maak zeker foto’s van de schade.

Een mama die komt helpen op de spaghettislag? Een vriend die inspringt bij leidingstekort  
tijdens examens? Een paar oud-leiders die mee gaan koken op een kamp/weekend?

Zo genieten ze dezelfde dekking als een ingeschreven lid. Dit kost 1,5 euro per persoon per dag. Elke groep heeft ieder werkjaar 
recht op 10 gratis dagen één-dag-polis (bv. 5 personen x 2 dagen of 2 personen x 5 dagen, 10 personen x 1 dag …).

(1) (2) (3)

 Zolang er geen ingevuld 
geneeskundig getuigschrift 

is, kan er geen dossier 
worden geopend bij de 

verzekeringsmaatschappij. 
Ben je dat vergeten, 
laat het dan invullen 
door de huisdokter 
van het slachtoffer!

Bij zeer ernstige 
ongevallen kan je best de 
volgende werkdag eens 
bellen om af te toetsen 
of de aangifte sneller 

moet gebeuren. Bij 
een echte crisissituatie 
bel je onmiddellijk naar 

het noodnummer 
(0495/16.47.46).

Mensen die niet ingeschreven zijn in Digit en sporadisch eens komen helpen, kan je verzekeren via de één-dag-polis. 

 NIEUWE LEDEN BIJ DE START VAN HET WERKJAAR? 

 WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?  

 ER KOMT IEMAND HELPEN. WAT NU? 

We wijzen je de weg in verzekeringen



l verzekering@ksa.be

y  02/201 15 10

N www.ksa.be/verzekering 

  VRAGEN?  
Op onze site vind je ook alle aanvraag- en 

aangifteformulieren terug! De aanvraagformulieren 
mail je (tijdig!) door naar info@ksa.be.

Je kan voor de stoffelijke schade aan je eigen wagen, bij een ongeval waar je zelf als chauffeur in fout bent, via KSA een tijdelijke 
aanvullende omniumverzekering afsluiten. Die verzekering komt dan in tweede instantie tussenbeide na de eigen auto- 
verzekering. Er gelden echter nog wel een aantal vrijstellingen. 
Voor meer informatie of om het aanvraagformulier te downloaden kan je surfen naar www.ksa.be/verzekering.

Vindt er een auto-ongeval plaats als bv. een papa (niet ingeschreven) leden naar het zwembad 
brengt of een leider/kookouder (wel ingeschreven) naar de winkel rijdt voor inkopen?

 * Als de chauffeur in fout is, dan is het altijd de eigen autoverzekering die tussenbeide moet komen voor de lichamelijke 
schade aan medepassagiers en lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Ben je als chauffeur zelf 
(lichamelijk) gewond bij een auto-ongeval, dan komt onze KSA-verzekering tussenbeide als je ingeschreven bent in 
Digit of verzekerd bent via een één-dag-polis. 

 * Als de tegenpartij in fout is, zal diens verzekering tussenbeide moeten komen.

 * KSA heeft voor je groep een brandverzekering afgesloten voor de door jullie opgegeven lokalen waar jullie activiteiten 
hebben of materiaal stockeren. 

 * Jullie eigen opgegeven lokalen (+ inboedel) zijn verzekerd tegen brand-, storm- en waterschade voor een waarde tot 
maximum €556.000 (polisnummer: 38.142.450).

 * Wanneer je met je groep op weekend gaat naar een ander heem of bijvoorbeeld een ouderavond houdt in een  
parochiecentrum (waar je dus een tijdelijke overeenkomst voor afsluit), dan ben je ook verzekerd voor brand 
(polisnummer: 5755506) en B.A. (polisnummer: 5755586).

Hou je een fuif in een gebouw? 
 * Vraag dan na bij de eigenaar of er een verzekering objectieve aansprakelijkheid is. Zo nee, dan kan je die bij ons 

afsluiten.

Is het een grote fuif?  
 * zaaloppervlakte < 170 m² → de polis van KSA blijft geldig

 * zaaloppervlakte > 170 m² → de polis van KSA vervalt en je moet een tijdelijke grote fuifverzekering afsluiten voor 
je medewerkers en B.A.

Hou je een fuif in een feesttent? 
 * Ja → Vraag bij de gemeente na of het noodzakelijk is om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Is de tent > 170 m², dan sluit je ook een grote fuifverzekering af. 

 * Je kan het aanvraagformulier voor een fuifverzekering downloaden.

Elektronische apparatuur (digitale fototoestellen, laptops, gsm’s …) zijn niet standaard verzekerd. Daarvoor kan je wel een extra 
verzekering alle risico’s afsluiten. Neem je een generator mee op kamp? Dan kan je deze verzekeren via een alle risico’s machines. 
Het aanvraagformulier voor deze verzekering kan je downloaden op www.ksa.be/verzekering.

diefstal, vandalisme, glasbraak of eigen toegebrachte schade aan je lokaal zijn niet verzekerd. 

Vraag deze verzekering min. 5 werkdagen 
voor de opbouw van de fuif aan.

Je kan een feesttent verzekeren tegen brand 
via de verzekering alle risico’s

Diefstal, vandalisme of schade door onbekenden is nooit verzekerd.

Elke auto in België moet een 
verplichte autoverzekering hebben.

 BRAND, STORM, HELLEUP! 

 WAT MET AL DAT RONDRIJDEN EN DIE AUTO? 

 WAT MET AL DAT DUUR MATERIAAL? BETER ALLE RISICO’S VERZEKEREN! 

doe de aangifte van een 
ongeval zo snel mogelijk

 FUIF = PARTYTIME, MAAR DENK OOK AAN DE VERZEKERING 


