VERZEKERINGEN
Met onderstaande informatie willen we je
als leid(st)er informeren naar wat je moet
doen als je geconfronteerd wordt met een
ongeval of schadegeval.
Op onze website vind je meer informatie
terug: de bundel ‘FOS-verzekering in een
notendop’, de algemene voorwaarden van
onze basispolis, een overzicht van de uitkeringen, de aangifteformulieren,…
FOS-leden zijn zowel aanvullend verzekerd
voor de eigen lichamelijke ongevallen als
voor burgerlijke aansprakelijkheid voor
(lichamelijke en stoffelijke) schade aan
derden (incl. tijdelijk gehuurde gebouwen).
‘Aanvullend’, want leden zijn al verzekerd via
hun mutualiteit (lichamelijke ongevallen) en
familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid). De FOS-verzekering komt tussen voor wat deze instanties niet terugbetalen. Voor beide zaken geldt er een andere
aangifteprocedure, én een ander formulier.

EEN LICHAMELIJK ONGEVAL
… EN NU?
Vb. een FOS-lid krijgt een lichamelijk letsel…
1) Vul het ongevalsaangifteformulier Lichamelijke Ongevallen in met het slachtoffer of
zijn/haar ouders en de behandelende arts.
2) Laat het lid de aangifte binnen de 8 dagen opsturen naar onze verzekeringsmaatschappij N.V. Arena. Verzekeraar Arena zal
(de ouders van) het lid binnen de 2 maanden
een dossiernummer bezorgen.
3) Kosten moeten eerst ingediend worden
bij de mutualiteit. Vraag daar naar een verschilstaat die je daarop bezorgt aan Arena
met een verwijzing naar het dossiernummer.

EEN SCHADEGEVAL AAN DERDEN
… EN NU?
Vb. een FOS-lid veroorzaakt schade aan
derden (ander persoon/materiaal/…)
1) Vul het aangifteformulier ‘Burgerlijke
Aansprakelijkheid’ (BA) in met het lid dat
de schade veroorzaakte, de schadelijder en
de getuige(n).
2) Stuur de aangifte zo snel mogelijk op
naar onze makelaar Cornelis & Partners.
Zorg bij materiële schadegevallen steeds
voor een bestek voor reparatie van de schade of vervanging.
3) De verzekerde zal gevraagd worden eerst
zijn eigen familiale verzekering aan te
spreken.
4) Verzekeraar Arena zal (de ouders van) het
lid binnen de 2 maanden een dossiernummer
bezorgen. Vermeld bij verdere communicatie
steeds dit dossiernummer.
TIP!
Hou als leid(st)er altijd een ongevalsaangifteformulier (Lichamelijke Ongevallen) én
een aangifteformulier B.A. (Burgerlijke Aansprakelijkheid) bij de hand.
Nieuwe leden van FOS Open Scouting hebben recht op een proefverzekering. Dit wil
zeggen dat, eens de leden door de eenheid
werden doorgegeven aan FOS Open Scouting, ze de eerste 4 aaneensluitende weken
van hun scouts- of gidsencarrière gratis
verzekerd zijn (overnachtingen uitgezonderd). Zo kunnen ze kosteloos eens van
scouting proeven. Vóór de daaropvolgende
(vijfde) activiteit dient ook voor deze leden
het lidgeld gestort te worden!

BIJKOMENDE VERZEKERINGEN
Een aantal zaken kan je, mits betaling, bijkomend laten verzekeren. Vraag tijdig meer
informatie bij het Landelijk Secretariaat.
* Tijdelijke verzekering eigen tenten, groepsmateriaal, gehuurd en persoonlijk materiaal.
* Tijdelijke Omniumverzekering motorvoertuigen.
* Reisbijstand ‘Ethias Assistance’ voor personen & eventueel voertuigen.
Verzekering alle risico’s boten.

…
Het tijdelijk verzekeren van medewerkers
(bv. kookouders) kan gratis. Als verantwoordelijke (A)EL hou je hiervoor een lijst van medewerkers bij (zie website).
Het tijdelijk verzekeren van niet-leden (bv.
voor een eenmalig voetbaltornooi) kan tegen een kleine kostprijs (dagtarief). Regel
dit (ruim) op voorhand via verzekeringen@
fos.be.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

Onze makelaar
Assuco BVBA
T.a.v. Pieter Moreels
Veldweg 6 b2
9620 Leeuwergem

Onze verzekeringsmaatschappij
N.V. Arena
Nervierslaan 85 bus 2
1040 Brussel
Het landelijk secretariaat
FOS Open Scouting
T.a.v. Rik Gadeyne
verzekeringen@fos.be
09 245 45 86
Voor ernstige ongevallen contacteer je best
ook de FOS-noodlijn (0473 63 02 80).

