WAT MOET U DOEN WANNEER U SLACHTOFFER
BENT VAN EEN ARBEIDSONGEVAL?

NIEUW

NOUVEA

Klantenzone

1. Informeer uw werkgever. Hij moet uw schadedossier bij
Ethias openen.

ARBEIDSONGEVAL

2. Zodra Ethias u het openen van uw dossier bevestigt,
kunt u het in de Klantenzone raadplegen.

Espac

SOIN

3. Maak uw account aan op www.ethias.be/klantenzone.
Hiermee kan u toegang krijgen tot uw dossier.
4. Volg en beheer uw online dossier wanneer u wil en in alle veiligheid.
Nieuw! Toegang tot de Klantenzone van Ethias met de applicatie
Itsme®: eenvoudig, snel en veilig! Gedaan met het onthouden van
wachtwoorden om u aan te melden.
NIEUW

NOUVEAU NIEUW

Klantenzone
ARBEIDSONGEVAL

MAAK UW ACCOUNT AAN OP
WWW.ETHIAS.BE/KLANTENZONE
DE EENVOUDIGE, SNELLE EN VEILIGE MANIER
OM UW DOSSIER TE BEHEREN
EN OP TE VOLGEN.
NIEUW

Klantenzone
ARBEIDSONGEVAL
<<< QR-code

Rechtstreekse toegang tot
www.ethias.be/klantenzone

Klantenzone

ARBEIDSONGEVAL

Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, is een verzekeringsmaatschappij
toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch
Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 –
BIC: GKCCBEBB.
V.U.: Vincent Pécasse.
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Slachtoffer van een arbeidsongeval?
Beheer en volg uw dossier online!
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SLACHTOFFER VAN
EEN ARBEIDSONGEVAL?

WAAROM UW SCHADEDOSSIER
‘ARBEIDSONGEVAL’ ONLINE BEHEREN?

En wat als Ethias uw leven makkelijker zou maken door uw
papierwerk te verminderen en uw terugbetalingen te versnellen?
Want dat is wat we u aanbieden op de Klantenzone op
www.ethias.be!

Snel

Een eenvoudige, snelle en veilige manier om uw dossier te
beheren en op te volgen.

Volledig

U verzendt uw aanvragen tot onkostenvergoeding en deze worden onmiddellijk
behandeld.

U verstuurt al uw medische documenten (certificaten van arbeidsongeschiktheid en
genezing, zorgrapporten, foto’s en scans om de omstandigheden van het ongeval te
verduidelijken,…) en u kunt al deze documenten makkelijk terugvinden.

Veilig
Danzij de eID zijn het verzenden en behandelen van uw documenten beveiligd.

Duidelijk

U kan de historiek van uw terugbetalingen volgen, net als de briefwisselingen,
periodes van arbeidsongeschiktheid, betaling van deze periodes, …

Altijd toegankelijk

>

U kan uw dossier raadplegen of extra informatie toevoegen, wanneer u maar wil
via computer, tablet of smartphone.

Ontdek onze demovideo op
www.ethias.be/schade_AO
2020

Voor de 2de keer op rij heeft Ethias de Trofee Decavi van de beste
verzekering “Arbeidsongevallen” gewonnen, en dit dankzij haar
talrijke diensten aan de slachtoffers zoals AssurPharma, AssurKiné,
een professioneel re-integratieplan... En dat is niet nog alles: Ethias
heeft ook de Trofee Decavi “Digitaal” gewonnen, waar specifiek de
Klantenzone “Arbeidsongeval” beloond werd.
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Afspraak op www.ethias.be/klantenzone

