NIEUWE MODULE “ONGEVALLEN”
VIA E-KICKOFF
Indieningsprocedure nieuw dossier
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1. Indiening van de ongevalsaangifte door de G.C. via e-kickoff
o

Tabblad Verzekering > Aanvragen – op de knop “Nieuwe aanvraag” klikken.

o

Het lid in kwestie opzoeken via het dropdown menu door zijn/haar naam in te
geven en dan te klikken op “Selecteer dit lid”.
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o

Niet vergeten om alle vereiste velden in te vullen.





o
o

Indien hospitalisatieverzekering: de naam en de gegevens van de
verzekeraar niet vergeten in te vullen.
Indien ongeval tijdens een wedstrijd  zeker de juiste wedstrijd
selecteren in de dropdown lijst.
Indien ongeval tijdens een training  zeker het terrein selecteren waar
het ongeval heeft plaatsgevonden.
Omschrijving ongeval: goed de omstandigheden van het ongeval
omschrijven.

Als alles is ingevuld – klik op volgende onderaan het formulier.
In het overzichtsscherm klik je op:
 Bevestigen – indien alles correct is
 Terug – indien je informatie wenst aan te passen
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o

Eens de registratie “bevestigd” is:



het dossier wordt bewaard onder het tabblad “aanvragen” met het
statuut “In afwachting van het medisch attest”.
Het door de dokter in te vullen medisch attest is nu klaar om geüpload
en/of afgedrukt te worden en aan de speler te worden overhandigd.
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2. Upload van het medisch attest door de G.C. in e-kickoff
Na ontvangst van het door de dokter ingevuld medisch attest:
o
o

o
o

Het medisch attest op zijn/haar computer registreren (indien ontvangen via email of het document scannen).
Het dossier van de speler in kwestie nadien opnieuw openen onder het
tabblad « aanvragen » en dan klikken op « document uploaden ».

De instructies opvolgen en dus het medisch attest van de speler uploaden.
Het statuut van het dossier wordt nu “te verwerken”  de dienst
verzekeringen van de KBVB komt nu tussen en doet het nodige.

Nieuwe module “ongevallen”

Page 6 of 8

3. Nieuwe aangifte (aanvraag) verwerkt in e-kickoff
o
o

Zodra het dossier is verwerkt, kan het worden geraadpleegd onder het
tabblad "ongevallendossiers" met vermelding van de referentie (nummer
ongeval) in elke communicatie.
Mogelijkheid voor de G.C. om een dossier af te sluiten (indien er bijvoorbeeld
geen onkosten zijn en de speler niet wordt opgevolgd)  het dossier wordt
dan automatisch afgesloten.
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4. Opmerkingen
4.1 Opvolging van het dossier
Niets wijzigt op vlak van opvolging. Alles wordt op dezelfde manier beheerd.
4.2 Communicatie via e-mail
Met uitzondering van de onkostennota's (aangezien wij voorlopig nog de originele
documenten nodig hebben), kunnen alle andere documenten, communicaties of
vragen via e-mail naar het nieuwe adres insurance@rbfa.be worden gezonden.
4.3 Gebruik van deze nieuwe module en e-mail
In het kader van de GDPR-wetgeving wordt ten zeerste aanbevolen ongevallen
aan te geven via e-kickoff en te vermijden dat "gevoelige" gegevens (medische
attesten, enz.) via e-mail worden doorgegeven.
Deze nieuwe manier van werken zorgt voor een snelle en veilige verwerking
van de dossiers en voorkomt dat documenten verloren gaan.
4.4 Gebruikersrechten
Vergeet niet dat je onder het tabblad "Gebruikersrechten" desgewenst rechten
kunt toekennen aan andere personen (bijv. ploegverantwoordelijken), zodat zij ook
een nieuwe ongevalsaangifte kunnen indienen.
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