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Beroepsaansprakelijkheid - zelfstandige
psychologen, coachen en therapeuten verbonden aan
de VVDO VZW
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, te verhogen met taksen

Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op 09 maart 2018.
Voor Ethias
Voor het Directiecomité

De verzekeringsnemer
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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
1. Is overeenkomstig en in aanvulling van artikel één der algemene voorwaarden gewaarborgd door deze polis, de persoonlijke burgerlijke
aansprakelijkheid van de zelfstandige psychologen, coachen en
therapeuten tijdens de wettelijke uitoefening van hun beroep.
De verzekering is enkel van toepassing op de verzekerden wiens namen en
adressen vooraf en schriftelijk ter kennis gebracht worden van Ethias
door middel van een inschrijvingsformulier.
Er wordt nader bepaald dat:
- enkel de psychologen, coachen en therapeuten aangesloten bij de VVDO
VZW kunnen toetreden tot deze verzekeringspolis;
- de waarborgen voortspruitend uit deze polis van toepassing zijn op
de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerden m.b.t. de
activiteiten in hun privé-praktijk;
- de waarborgen voortspruitend uit deze polis van toepassing zijn in het
geval de aansprakelijkheid van de door de verzekerden
opgerichte vennootschap wordt ingeroepen naar aanleiding van de door
hem/haar uitgeoefende activiteit.
Blijft evenwel uitgesloten van dekking, de activiteiten gesteld door
andere vennoten die niet op onderhavige polis zijn aangesloten en de
bestuurdersaansprakelijkheid zoals vermeld in artikel 3, o) der
algemene voorwaarden.
2. De waarborgen van deze polis blijven van toepassing op de verzekerden
bij schade berokkend aan derden wanneer:
a) een confrater hem/haar overeenkomstig de wettelijke bepalingen
vervangt wegens vakantie, afwezigheid of ziekte;
b) toevallige, niet bij de verzekerde in dienst zijnde helpers in de
uitoefening van hun medische en paramedische functie, voor zijn
rekening handelingen verrichten; de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van deze helpers is echter niet door deze polis
gedekt.
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3. De waarborgen van deze polis zijn eveneens van toepassing op de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden als stagemeester.
De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van deze helpers en
stagiairs is echter niet door deze polis gewaarborgd voor zover zij de
verzekering niet op persoonlijke naam afgesloten hebben volgens de
voorwaarden vermeld in deze polis.
4. Wordt tevens verzekerd de aansprakelijkheid van de aangesloten
verzekerden voor al zijn aangestelden (in recht of in feite). Indien
de persoonlijke aansprakelijkheid van deze personen zou ingeroepen
worden, is die automatisch mee verzekerd in de polis.

WAARBORGBEDRAGEN

Burgerlijke aansprakelijkheid
* Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade :
2.500.000,00 EUR per schadegeval
* Materiële schade en immateriële gevolgschade :
625.000,00 EUR per schadegeval
Bijzondere waarborgen
* Zuiver immateriële schade :
250.000,00 EUR per schadegeval
* Aantasting van het milieu :
125.000,00 EUR per schadegeval
* Toevertrouwde goederen :
25.000,00 EUR per schadegeval
Rechtsbijstand
Strafrechtelijke verdediging van de verzekerden
De waarborg wordt verleend tot beloop van 25.000,00 EUR per schadegeval.
Burgerlijk verhaal
De waarborg wordt verleend tot beloop van 25.000,00 EUR per schadegeval.
Wat betreft het verhaal, is de waarborg uitsluitend verworven voor
zover :
- het bedrag van het verhaal hoger is dan 1.250,00 EUR
per schadegeval ;
- het bedrag van het verhaal hoger is dan 2.500,00 EUR wanneer het
gaat om een voorziening in cassatie.
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Borgstelling
De waarborg is beperkt tot 12.500,00 EUR per schadegeval.
Onvermogen van derden
De waarborg is beperkt tot 12.500,00 EUR per schadegeval.
VRIJSTELLING
Er wordt geen vrijstelling toegepast.

DATUM INWERKINGTREDING - DUUR - OPZEGGING
De polis neemt aanvang op 08 januari 2018 en is afgesloten voor de duur
van één jaar met stilzwijgende verlenging voor opeenvolgende periodes van
één jaar, behoudens opzeg door één van de partijen door middel van een
aangetekende brief die minstens drie maanden voor de vervaldag ter post
is afgegeven.

PREMIE
De huidige polis is afgesloten tegen betaling van een vaste jaarpremie
per zelfstandige psycholoog, coach, therapeut of srcretaris/receptionist,
te verhogen met taksen zo de verzekeringsnemer eraan onderworpen is,
per verzekerde:
Burgerlijke aansprakelijkheid miv rechstbijstand
- 50,00 EUR per psycholoog, coach of therapeut
- 10,00 EUR per secretaris, receptionist
Deze verzekering
Ethias VOORAF EN
het bezit is van
de te verzekeren
aanvaard.

wordt enkel toegestaan aan voormelde personen voor zover
SCHRIFTELIJK in kennis is van hun naam en adres en in
het volledig ingevuld voorstelformulier ondertekend door
psycholoog, coach of therapeut, tenzij door Ethias anders

De aanrekening van de respectievelijke premies kan gebeuren op hun
persoonlijke naam of op naam van de door hen opgerichte vennootschap.
De aanrekening van de premie zal gebeuren per verzekerde op
afzonderlijke factuur.
De premie welke betrekking heeft op een gedeelte van het jaar wordt
prorata temporis berekend met toepassing van volgende minima:
- 15,00 EUR per pssycholoog, coach of therapeut;
- 2,50 EUR per secretaris, receptionist.

