medisch attest van genezing
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
Werkgever
Schadegeval nr.

van

•

•

Slachtoffer
De ondergetekende
Naam

Voornaam

Straat

nr

Postcode

bus

Plaats

handelend in zijn hoedanigheid van
geneesheer geraadpleegd door de getroffene
onderzocht op

•

raadsgeneesheer van de verzekeraar

de genaamde

•

Naam

Voornaam

Straat

nr

Postcode

bus

Plaats

getroffen door een arbeidsongeval op

•

•

en verklaart
1. dat het ongeval aanleiding heeft gegeven tot volgende periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheid kan

volledig of

gedeeltelijk zijn.

In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dienen de percentages vermeld te worden
2. dat de getroffene het werk hervat vanaf

•

•

3. dat de getroffene genezen is vanaf

•

•

zonder enig restletsel
met de volgende restletsels, die geen blijvende arbeidsongeschiktheid voor gevolg hebben
Beschrijving van de restletsels. De geneesheer dient vast te stellen of deze letsels van aard zijn een eventueel voorafbestaande
toestand te beïnvloeden

4. dat de genezing bereikt werd na de toekenning van de volgende prothesen of orthopedische toestellen, waarvan het gebruik als
nodig, werd erkend

2.051 N - 08.2007

Datum

•

•

Handtekening

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer
 De gegevens van persoonlijke aard worden opgenomen in de bestanden van VIVIUM. Deze kunnen gebruikt worden voor alle commerciële doeleinden en het beheer van de verzekeringscontracten BODR. De verzekerden hebben het
recht deze gegevens in te zien en te wijzigen. Eveneens hebben de verzekerden de mogelijkheid tot inzage van het openbaar register bijgehouden door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levensfeer, onder identiﬁcatienummer 4.001.320.
 In het belang van een snel beheer van het dossier schadegevallen, verstrekken de verzekerden bij deze hun speciﬁeke en formele instemming met betrekking tot het gebruik van de hen aanbelangende medische informatie.
DATASSUR
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat VIVIUM het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefenen moet de
persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende adres : Datassur, dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

VIVIUM N.V.
Lid van de P&V groep

Koningsstraat, 153 - 1210 Brussel
TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66
www.vivium.be

BTW BE 0404.500.094 RPR

Brussel
320-0002736-90 - IBAN BE34 3200 0027 3690
BIC BBRUBEBB - Onderneming toegelaten onder code 0051
BANK

