aanvraagformulier
BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
ZELFSTANDIGE PSYCHOLOGEN, COACHEN EN
THERAPEUTEN VERBONDEN AAN DE VVDO VZW

Terug te sturen naar:
Ethias - Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Tel. 011 28 22 27
be.ondernemingen@ethias.be

Uw aansluiting bij de VVDO vzw geeft de mogelijkheid om bij Ethias een « verzekering
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid » af te sluiten aan speciale voorwaarden. U kunt
deze verzekering onderschrijven door dit formulier ingevuld, gedateerd en ondertekend
terug te bezorgen.

IDENTITEIT VAN DE VERZEKERDE (invullen in drukletters a.u.b.!)

1

Ondergetekende
Naam

1222222222222223

Mevrouw - De heer (het onnodige schrappen) - gehuwde vrouw of weduwe: meisjesnaam

Geboortedatum
Straat

13

-

13

-

1223

Voornaam
KBO nr.

1222222222223

0

1223

1222222222222222222223

Postcode

Gemeente

1223

Tel. nr. privé

nr.

.

123

123

.

123

bus

1223

12222222222222222222223

1232222223 		

Tel. nr. werk

1232222223

E-mail .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
verlangt hiermede zijn beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren bij Ethias volgens de bepalingen van polis nr. 45.387.437.
Omschrijving der beroepsactiviteiten
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WAARBORGEN

2

A. Burgerlijke aansprakelijkheid

•

Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade: 2 500 000,00 euro per schadegeval.

•

Materiële en immateriële schade: 625 000,00 euro per schadegeval.

B. Bijzondere waarborgen

•

Zuiver immateriële schade:

250 000,00 euro per schadegeval

•

Aantasting van het milIeu:

125 000,00 euro per schadegeval

•

Toevertrouwde goederen:

25 000,00 euro per schadegeval

C. Rechtsbijstand

•

Strafrechtelijke verdediging:

25 000,00 euro per schadegeval

•

Burgerlijk verhaal:		

25 000,00 euro per schadegeval

•

Borgstelling:			

12 500,00 euro per schadegeval

•

Onvermogen van derden:

12 500,00 euro per schadegeval

3

VRIJSTELLING

Ethias nv

rue des Croisiers 24 4000 Luik

www.ethias.be

info@ethias.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen
(KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB
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Geen

PREMIE

4

Burgerlijke aansprakelijkheid inclusief Rechtsbijstand
1. 50,00 euro per psycholoog, coach of therapeut
(54,63 euro inclusief taksen 9,25 %)
2. 10,00 euro per secretaris, receptionist
(10,93 euro inclusief taksen 9,25 %)
ALLERLEI

5

Aanvangsdatum

13

-

13

-

1223

De premie dient door de verzekerde aan Ethias betaald te worden.
Bemerking ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
De in deze aanvraag voorkomende verklaringen moeten dienen als basis voor de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringsnemer
verklaart ze waar en oprecht. Deze aanvraag, die enkel moet dienen om Ethias in te lichten over de kenmerken van het te dekken risico.
Dit verzekeringsvoorstel is bindend voor de partijen na aanvaarding door Ethias.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENT

6

Attest van het lidmaatschap bij VVDO vzw.
SCHADEGEVALLEN

7

Heeft u de laatste drie jaar schadegevallen gehad?

Ja

Neen

Zo ja, graag de aard en oorzaak vermelden
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INLICHTINGEN BETREFFENDE HUIDIGE VERZEKERINGSDEKKING

8

•

Naam van het organisme dat het risico verzekert .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-

•

vervaldatum van de polis

13

-

13

-

1223

Werd die polis opgezegd?

Ja

Neen

In bevestigend geval:

•

-

door de verzekerde?		

Ja

Neen

-

door de verzekeraar?		

Ja

Neen

Ja

Neen

Heeft de huidige verzekeraar een verhoging van de (het) premie (percentage) voorgesteld?

Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het risico, het
beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen, voor het
promoten van haar diensten en voor het voeren van getrouwheidsacties als
directe verzekeraar of verzekeringsagent.
Uw persoonsgegevens kunnen voor commerciële doeleinden doorgegeven
worden aan de ondernemingen die deel uitmaken van de Ethias groep.

• Ombudsdienst Verzekeringen – de Meeûssquare 35 1000 Brussel
fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties
te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik ervan voor
commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit gebruik?……….

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een
gerechtelijke procedure aan te spannen. Het Belgisch recht is van toepassing
op de verzekeringsovereenkomst.

Opgemaakt te
Handtekening (naam in hoedanigheid)

op

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:
• Ethias – Dienst 2000 Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt
fax 011 85 61 10 klachtenbeheer@ethias.be

