Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be

B I J Z O N D E R E

V O O R W A A R D E N

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POLIS NR : 45.441.760
CLIENT : 124962
BIJVOEGSEL : 000
│
│ BEHEERDER : 2154-P04384
INSPECTEUR : 04
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale
voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden
2154-525-10/20

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VERZEKERINGSNEMER

DIENSTEN V/D VLAAMSE OVERHEID
Havenlaan, 88
1000
BRUSSEL

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VERZEKERD RISICO

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen - vaccinatiecampagne COVID-19

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DUUR

van 05/02/2021 tot en met 31/12/2021

PREMIE

GRATIS WAARBORG

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Opgemaakt in enkelvoud te Hasselt op 05 februari 2021.
Voor Ethias

Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
45.441.760/000/AV 2154-525-10/20
S P E C I A L E

V O O R W A A R D E N

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en
│
│
schaffen ze af in de mate waarin zij hiermee tegenstrijdig zijn.
│
│
Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte
│
│
van de speciale en algemene voorwaarden.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DOEL VAN DE VERZEKERING
De verzekeringsnemer sluit voor eigen rekening en voor rekening van de
vaccinatiecentra, de steden en gemeenten en andere entiteiten die belast
zijn met de organisatie van vaccinatie COVID-19, een polis af ter
verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke
ongevallen.
VERZEKERDEN
Aanvullend op punt 3 van het hoofdstuk "DEFINITIE" van de algemene
waarborgen: de aanwezige politie, dokters en verpleegkundigen,
(ook gepensioneerden), personeelsleden, tijdelijk personeel, studenten
en vrijwilligers aangesteld door de hierboven vermelde entiteiten.
VERZEKERDE ACTIVITEITEN
- de opbouw en organisatie van vaccinatiecentra: bewustmaking inzake
vaccinatie, identificatie van doelgroepen, versturen van uitnodigingen,
inrichting van lokalen die als vaccinatiecentrum dienst doen
(bewegwijzering, vaccinatiehokjes, nadarafsluitingen en apparatuur) ;
- vaccinatie:
- Als directeur van het centrum:
- De coördinatie van de teams garanderen
- Zorgt voor naleving van alle procedures
- Dienstdoend aanspreekpunt
- Voorraden beheren en bestellingen plaatsen
- Beheer van de infrastructuur
- Coördineren van externe providers
- Lijst met incidenten bijhouden
- De rol van kwaliteitsmanager uitoefenen (Key Performance Indicators
definiëren en bewaken, ervoor zorgen dat er geen wachtrij is, de
naleving van de Standard Operating Procedures bewaken,...)
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- Als hoofdarts van het centrum:
- De medische organisatie garanderen
- De naleving van alle procedures verzekeren
- Beheer van de voorraad vaccins en medisch materiaal (in overleg
met de directeur)
- Controle op de naleving van de Standard Operating Procedures
- Als administratief coördinator
- De hoofdarts en de directeur bijstaan inzake administratieve
taken
- Identificeren en rapporteren van operationele problemen
- Als dokter:
- interveniëren bij medische incidenten
- toezicht houden op het personeel dat het vaccin toedient
- Als verpleegkundige ter voorbereiding:
- het bereiden/verdunnen van vaccins met het oog op het gebruik ervan
in functie van de behoeften van elk type vaccin.
- Als gekwalificeerd persoon om het vaccin voor te bereiden
(apotheker of desgevallend arts of verpleegkundige):
- supervisie farmaceutische zorg
- voorbereiden van de injecties in functie van het type vaccin
- Als een verpleegkundige vaccineerder *:
- indien nodig voor de vaccinatie, de laatste consultatie van
de patiënt op zich nemen
- toediening van het vaccin
- toezicht houden en handelen in geval van medische incidenten
* iedereen die bevoegd is om te vaccineren (in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen: 13 december 2020 - KB tot uitvoering van
het artikel 3 §2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan
dat in het kader van de Coronavirus-COVID19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die
wettelijk daartoe niet bevoegd zijn)
- Als Administratief medewerker :
- Controle van de inschijvingsdocumenten;
- Vaccinatiegegevens coderen in VaccinNet.
- Als Steward / beveiligingsagent
- Beheer van de stromen
- Beveiliging van het centrum en de processen
- Antwoorden op basisvragen
- Patiënten observeren tijdens hun rustfase na vaccinatie teneinde
atypisch gedrag met bijwerkingen vast te stellen
- In geval van urgentie de dokter betrekken
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- Als HR-Manager :
- Rekruteren van "personeel" voor de centra
screent kandidaten; een pool van vast en reservepersoneel te creëren
en bewaakt de toepassing van de GDPR.
- Onboarding van de personeel : informatie over de voorwarden van de
missie, hun statuut, hun werktijden, de verzekeringen en
bezoldigingen.
- Planning van de personeel : organisatie van de planning van de
middelen, rekening houdend met vaardigheden en behoeften.
- Betaling van de prestaties.
Er wordt gepreciseerd dat de extra-contractuele burgerlijke
aansprakelijkheid die uit de activiteiten van HR Manager zou kunnen
voortvloeien, verzekerd is, met uitsluiting van elke professionele of
contractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
- Mobiele vaccinatieteams :
Er wordt gespecificeerd dat elk vaccinatiecentrum een mobiel
vaccinatiecentrum een mobiel vaccinatieteam heeft dat bestaat uit
verpleegkundigen-voorbereiders en vaccineerders, alsmede een
een toezichthoudende arts.

Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
45.441.760/000/AV 2154-525-10/20

WAARBORGBEDRAGEN
Hoofdstuk I - Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, burgerlijke
verdediging van de verzekerden inbegrepen

──────────────────────────────────────────────────────────────────
Algemene waarborg

─────────────────

De waarborg wordt verleend tot beloop van de waarborgbedragen hierna
vermeld.
Vrijwilligerswerk (Artikel 3)

─────────────────────────────
Zie artikel 3 van de algemene voorwaarden.
Hoofdstuk II - Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

────────────────────────────────────────────────────────
In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 7 van de algemene
voorwaarden, wordt deze waarborg niet verleend.
Voor de interne en externe verdeling van maaltijden wordt deze
waarborg verleend tot 5.000.000,00 EUR per schadegeval.

UITBREIDING VAN DE WAARBORG - MEDISCHE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

───────────────────────────────────────────────────────────────
VOORWERP EN REIKWIJDTE VAN DE WAARBORG

──────────────────────────────────────
In overeenstemming met of in afwijking van de bepalingen van de algemene
voorwaarden, wordt gespecificeerd dat de waarborg ook geldt voor de
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van :
- het medisch, paramedisch en verzorgend personeel aangesteld door de
verzekeringsnemer of een andere entiteit;
- de onafhankelijke artsen in hoofde van schade aan derden en voortvloeiend
uit de wettige uitoefening van hun beroep in het kader van de
vaccinatiecampagne georganiseerd door de verzekeringnemer.
Zijn in het bijzonder verzekerd, de schadegevallen ingevolge:
a) fouten, verzuim, onvoorzichtigheid, foutieve manipulatie, onhandigheid,
nalatigheden, gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg;
b) het gebruik van medische stoffen en anesthetica als zodanig;
c) het gebruik van medische hulpmiddelen, met inbegrip van die waarvan de
verzekerde niet in kennis was van het gebrek;
d) het gebruik van bedrijfsruimten en meubilair.
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GEWAARBORGDE SCHADE

───────────────────

Zijn verzekerd met uitsluiting van elke andere schade:
- lichamelijke schade;
- materiële schade;
- immateriële schade ingevolge gedekte schade;
- zuiver immateriële schade.

UITSLUITINGEN

─────────────
Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 8 van de algemene voorwaarden,
zijn de volgende uitsluitingen van toepassing:
1) schade toegebracht aan de door de verzekerden gebruikte instrumenten,
apparaten en stoffen ;
2) de schade voortvloeiend uit het beoefenen van activiteiten of de
toepassing van handelingen die wettelijk, deontologisch of disciplinair
verboden zijn;
3) de schade voortspruitend uit het gebruik van gevaarlijke en verouderde
technieken of behandelingsmethoden waarvoor op het ogenblik van het
schadegeval, wetenschappelijk gezien, algemeen aanvaardbare
alternatieven bestaan;
4) schade ingevolge de weigering om bijstand te verlenen aan een persoon
in nood;
5) schade met opzet veroorzaakt of voortspruitend uit activiteiten
uitgeoefend in overtreding met de wettelijke bepalingen die
overtreding met de wettelijke bepalingen die de geneeskunde en
de uitoefening van hieraan verbonden beroepen regelen.
Indien deze vrijwillige daad of deze activiteiten gepleegd worden door
een helper of aangestelde, terwijl krachtens de wettelijke bepalingen
de in deze polis vermelde verzekerde verantwoordelijk is, zal Ethias de
benadeelde derde schadeloosstellen en zal, los van elke andere
vordering waartoe zij bevoegd is, een verhaalsrecht uitoefenen tegen
deze helper of aangestelde. Het verhaal betreft de schadeloosstelling
welke Ethias verplicht is te betalen in hoofdsom, alsmede de
vergoedingsinteresten, de gerechtelijke interesten en kosten;
6) schade die het gevolg zou zijn van neveneffecten bij de injectie
van het vaccin.

UITBREIDING VAN DE WAARBORG - LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

─────────────────────────────────────────────────────
In aanvulling op de bepalingen van de algemene voorwaarden wordt
bepaald dat deze polis eveneens de lichamelijke ongevallen overkomen aan
de artsen en verpleegkundigen (ook gepensioneerden), personeelsleden,
tijdelijk personeel, studenten en vrijwilligers van de hierboven
genoemde entiteiten tijdens de door de verzekeringnemer georganiseerde
vaccinatie campagne, waarborgt.
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De personen die recht hebben op uitkeringen krachtens de wettelijke
arbeidsongevallenverzekering, kunnen geen aanspraak maken op deze
waarborg.
Deze waarborg wordt verleend overeenkomstig de hiernavolgende
artikelen 1, 2, 3, 4 en 5:
Arikel 1 - Begrip lichamelijke ongeval

──────────────────────────────────────
Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge
gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de
oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het organisme van het slachtoffer.
Worden met ongevallen gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:
1. ziekten, besmettingen en infecties welke het rechtstreeks gevolg
zijn van een ongeval;
2. bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, alsook alle
andere gevolgen van onvrijwillige onderdompeling;
3. vergiftiging of toevallige of misdadige verstikking;
4. lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging
of ingevolge het redden van in gevaar verkerende personen,
dieren of goederen;
5. letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen
van een verzekerde;
6. razernij, tetanus of miltvuur;
7. beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen;
8. de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich
onmiddellijk en plotseling manifesteren inzonderheid hernia's en
liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen,
peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
9. lichamelijke letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan
een ziekelijke toestand van het slachtoffer; er wordt nader bepaald
dat de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke
toestand niet verzekerd zijn.
Artikel 2 - Behandelings- en begrafeniskosten

─────────────────────────────────────────────
a) Wanneer zich tijdens de vaccinatiecampagne een ongeval voordoet,
neemt Ethias binnen de in dit artikel en in de hierbijgevoegde
bijzondere voorwaarden, de kosten ten laste :
- voor geneeskundige verstrekkingen welke opgenomen
zijn in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief zoals deze
voor geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, bloedtransfusie,
radiografie, orthopedie, prothese, massage, fysiotherapie,
mecanotherapie,...;
- voor tandprothese;
- de schade aan brillen (glazen en montuur);
Deze schade is gedekt op voorwaarde dat de bril gedragen wordt
op het moment van het ongeval.
- voor begrafenis;
- voor vervoer van het slachtoffer in zover dit vervoer noodzakelijk is
voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel dat
aangepast is aan de aard en de ernst der letsels.
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b) De tegemoetkoming van Ethias gebeurt ter aanvulling van de
wettelijke uitkeringen van de ziekte-en invaliditeitsverzekering of van
het organisme welke deze vervangt. Indien de slachtoffers of hun
vertegenwoordigers van een dergelijke uitkering genieten, zal Ethias op
vertoon van van de nodige stavingsstukken en van de afrekening van
het ziekenfonds of van het vervangend organisme, de kosten vergoeden
tot de in de speciale voorwaarden vermelde tegemoetkoming.
Kunnen de slachtoffers of hun vertegenwoordigers geen beroep doen op
de tegemoetkoming van een ziekenfonds of van een organisme welke
dit vervangt, dan moeten zij Ethias daarvan op de hoogte brengen, de
reden ervan opgeven en haar de nodige stavingsstukken sturen; Ethias
zal de rekeningen vereffenen tot de in de speciale voorwaarden
vermelde tegemoetkoming.
c) Wanneer de gevolgen van een gewaarborgd ongeval verergerd zijn door een
vroeger of tussentijds opgetreden ongeval, ziekte of ziekelijke
toestand, zonder verband met het ongeval, dan worden alleen de kosten
in aanmerking genomen die waarschijnlijk het gevolg geweest waren
van dat ongeval, zonder tussenkomst van het vroegere ongeval,
de ziekte of ziekelijke toestand.
d) De in dit artikel vermelde kosten zijn ten laste van Ethias tot op
het ogenblik van de consolidatie van de letsels van het slachtoffer,
zonder een maximum termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag
van het ongeval, te overschrijden.
e) De slachtoffers of hun vertegenwoordigers hebben de vrije
keuze van geneesheer, van apotheker en van hospitalisatie.
f) De in dit artikel vermelde vergoedingen kunnen niet samengevoegd
worden met de vergoeding die verschuldigd zou zijn op grond van
de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid.
Artikel 3 - Vaste vergoedingen

──────────────────────────────
Bij een lichamelijk ongeval overkomen tijdens de door de verzekeringnemer
georganiseerde vaccinatiecampagne verzekerde activiteiten dat de dood
of een bestendige invaliditeit veroorzaakt, verzekert Ethias de betaling
van een kapitaal waarvan het bedrag is vastgesteld in de bijzondere
voorwaarden.
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De betaling geschiedt op volgende grondslagen:
A. Overlijden
Bij overlijden, rechtstreeks veroorzaakt door een gewaarborgd ongeval
en overkomen binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag
van het ongeval, betaalt Ethias het overeengekomen kapitaal:
1. indien het een ongehuwde verzekerde betreft, aan de ouders of, indien
zij feitelijk of uit de echt gescheiden zijn, aan diegene van hen die de
bewaking had van het slachtoffer. Bij ontstentenis van de ouders wordt
het kapitaal betaald aan de andere wettige erfgenamen;
2. indien het een gehuwde verzekerde betreft, aan de echtgeno(o)t(e)
die niet feitelijk of uit de echt gescheiden is en, bij ontstentenis,
aan de andere wettige erfgenamen.
Indien de verzekerde overlijdt zonder erfgenamen achter te laten,
betaalt Ethias de medische, farmaceutische en begrafeniskosten zoals
hierboven vermeld, op voorlegging van de bewijsstukken en tot het
kapitaal verzekerd in geval van overlijden.
B. Bestendige invaliditeit
1. Indien een ongeval een bestendige invaliditeit veroorzaakt, betaalt
Ethias aan het slachtoffer een kapitaal dat bepaald wordt naar rato van
de graad van invaliditeit en op basis van het voor volledige
bestendige invaliditeit verzekerde kapitaal.
De graad van invaliditeit wordt vastgesteld volgens de officiële
Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit van
kracht op het ogenblik van de consolidatie. In geen geval zal de
graad van invaliditeit, waarvoor een uitkering plaatsvindt,
100 % overschrijden.
2. In geval de gevolgen van een gewaarborgd ongeval zouden
verergerd zijn door een vroeger ongeval, ziekte of ziekelijke
toestand, onafhankelijk van het ongeval, zal Ethias slechts
gehouden zijn tot de schade die het gevolg van het ongeval is,
dus zonder de tussenkomst van het vroeger ongeval, de ziekte
of genoemde ziekelijke toestand.
3. Verlies of verminking van ledematen of organen die voor het
ongeval buiten gebruik waren, geeft geen recht op vergoeding.
4. De uitbetaling van een kapitaal voor bestendige invaliditeit
maakt een definitief einde aan elke verdere verplichting van
Ethias uit hoofde van de door het slachtoffer ondergane kwetsuren.
5. Na een periode van drie jaar die ingaat op de datum van het ongeval,
zal de toestand van het slachtoffer als definitief beschouwd en de
vergoeding geregeld worden.
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6. Onverminderd de bepalingen van 5. hiervoor, zal Ethias indien het
slachtoffer een minderjarige is, het voor bestendige invaliditeit
gewaarborgde kapitaal uitbetalen middels een op naam van de verzekerde
gereserveerde belegging. Er wordt nader bepaald dat het slachtoffer
over het aldus gestorte kapitaal en de interesten slechts mag
beschikken bij zijn meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens
machtiging van Ethias.
C. Cumulatie van vergoedingen
Eénzelfde ongeval kan geen aanleiding geven tot uitbetaling van een
vergoeding voor overlijden en voor bestendige invaliditeit.
Er is geen cumulatie mogelijk van de in dit artikel opgesomde
vergoedingen met deze die verschuldigd zouden zijn op grond van
de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid.
Artikel 4 - Uitsluitingen

─────────────────────────
a) De letsels die noch beantwoorden aan het begrip lichamelijk ongeval
omschreven in artikel 9 hiervoor noch gelijkgesteld kunnen worden
met de uitbreidingsgevallen voorzien in ditzelfde artikel.
b) Vrijwillige verminkingen, zelfmoord of poging tot zelfmoord,
alsook de lichamelijke ongevallen die een verzekerde zichzelf
veroorzaakt ingevolge dronkenschap of een analoge staat te wijten
aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken,
tenzij het slachtoffer of zijn rechthebbenden bewijzen dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en deze toestand.
c) Ongevallen ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen en, behalve
indien bewezen is dat het slachtoffer er niet actief aan deelgenomen
heeft, van oproer en staking.
d) De schade voortspruitend uit het gebruik van springstoffen of uit
nucleaire energie welke onder toepassing valt van de Conventie van
Parijs (wet van 22 juli 1985) of alle andere wettelijke bepalingen welke
deze wetgeving zouden vervangen, wijzigen of aanvullen.
Artikel 5 - Schade veroorzaakt door een daad van terrorisme

───────────────────────────────────────────────────────────
De waarborg "lichamelijke ongevallen" is van toepassing wanneer het ongeval
veroorzaakt is door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en
geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007). In dit kader is
Ethias toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance
Pool). Zowel het principe als de modaliteiten mbt de vergoeding van een
schadegeval voortvloeiend uit een daad van terrorisme worden voortaan
bepaald door een Comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen
en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 april 2007.
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WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN

──────────────────────────────
HOOFDSTUK I - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
- lichamelijke en immateriële gevolgschade (per schadegeval)
5.000.000,00 EUR
- materiële en immateriële gevolgschade (per schadegeval)
1.250.000,00 EUR
- zuiver immateriële schade (per schadegeval)
625.000,00 EUR
HOOFDSTUK II - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID NA LEVERING
interne en externe verdeling van maaltijden (per schadegeval)
5.000.000,00 EUR
UITBREIDING - MEDISCHE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
1.250.000,00 EUR per schadegeval
HOOFDSTUK IV - RECHTSBIJSTAND
Strafrechtelijke verdediging van de verzekerden

───────────────────────────────────────────────

De waarborg wordt verleend tot beloop van 25.000,00 EUR per schadegeval.
Borgstelling

────────────

De waarborg wordt verleend tot beloop van 12.500,00 EUR per schadegeval.
Burgerlijk verhaal

──────────────────

De waarborg wordt niet verleend.
Onvermogen van derden

─────────────────────

De waarborg wordt niet verleend.
UITBREIDING - LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
* Behandelings- en begrafeniskosten
- RIZIV-erkende kosten tot 100% van het RIZIV-tarief
- tandprothesekosten: maximum 125,00 EUR per tand met een maximum van
500,00 EUR per schadegeval
- brilschade tot 250,00 EUR per ongeval
- begrafeniskosten tot 620,00 EUR per ongeval
- vervoerkosten conform barema arbeidsongevallen
* Vaste vergoedingen
- in geval van overlijden (per slachtoffer): 7.500,00 EUR
- in geval van blijvende invaliditeit (per slachtoffer): 15.000,00 EUR
- in geval van tijdelijke werkongeschiktheid (per slachtoffer):
niet gewaarborgd
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PREMIE
Er wordt nader bepaald dat Ethias, in het kader van de crisis COVID 19,
de waarborgen van deze verzekeringsovereenkomst, gratis voorziet tot
het einde van de vaccinatiecampagne COVID 19.

