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B I J V O E G S E L

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POLIS NR : 45.192.765 CLIENT : K44852
BIJVOEGSEL : 004
│
│ BEHEER. : 2154-P04470
INSPECTEUR : 04
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ethias neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit
bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht
zal blijven om één en hetzelfde contract te vormen en ermede de
wederzijdse rechten van de partijen te regelen

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

KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS VZW
Eversestraat 1
1140

BRUSSEL

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

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen - socio-culturele activiteiten

Verklaring : zie "Doel van het bijvoegsel"
VERVALDAG

01 januari

AANVANGSDATUM

01 januari 2022

PREMIE

voor de periode van 01/01/2022 tot 31/12/2022
1.530,00 EUR, te verhogen met taksen

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PREMIE OP
VERVALDAG

1.530,00 EUR, te verhogen met taksen

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Opgemaakt in tweevoud te Hasselt op 04 november 2021.
Voor Ethias

De verzekeringsnemer
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DOEL VAN HET BIJVOEGSEL
Aanvang: 01/01/2022
Doel van het bijvoegsel:
- wijziging forfaitaire jaarpremie ingevolge de wijziging van het
aantal verzekerde afdelingen en het aantal verzekerde personen
(zie hoofdstuk "Premie" hierna);
- uitbreiding van de waarborg "Lichamelijke ongevallen" tot de
medische kosten welke niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van
het RIZIV-tarief tot 250,00 EUR per slachtoffer;
- dekking buitenlanders (zie punt 7 van het hoofdstuk "Bijzondere
bepalingen" hierna).
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.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN
Verleende waarborgen

Verzekerde bedragen

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke schade (per schadegeval)
- materiële schade (per schadegeval)

5.000.000,00 EUR
625.000,00 EUR

Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke
verdediging
- burgerlijke verdediging
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)

zoals in Afdeling A
12.500,00 EUR

Afdeling C - Lichamelijke ongevallen
- behandelings- en begrafeniskosten (per slachtoffer)
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen
medische kosten tot
- niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen
medische kosten tot

100 %
van het tarief
250,00 EUR
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- tandprothese - max per ongeval
- max per tand
- vervoerkosten van het slachtoffer
- begrafeniskosten tot

500,00 EUR
125,00 EUR
barema arbeidsongevallen
620,00 EUR

- vaste vergoedingen
- in geval van overlijden (per slachtoffer)
- in geval van bestendige invaliditeit
(per slachtoffer)
- in geval van tijdelijke ongeschiktheid
per slachtoffer
art. 11 C van de algemene voorwaarden
is afgeschaft

7.500,00 EUR

15.000,00 EUR

niet verzekerd risico

BIJZONDERE BEPALINGEN
1. Punt 1. van artikel 1 van de algemene voorwaarden wordt vervangen door
het hierna vermelde nieuwe punt 1.
1. de overkoepelende vzw als verzekeringsnemer, alsook de afdelingen
van de verzekeringsnemer, ongeacht hun statuut, wanneer deze instaan
voor het administratief beheer en de organisatie van de verzekerde
activiteiten, ofwel wanneer zij deelnemen aan allerlei verrichtingen
voortvloeiend uit of verband houdend met de verzekerde activiteiten;
2. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborg van deze polis verleend
is aan de deelnemers en de vrijwillige medewerkers aan de verzekerde
activiteiten, leden en niet-leden van de verzekeringsnemer en/of haar
aangesloten afdelingen.
3. In afwijking van het hoofdstuk "DEFINITIES" der algemene voorwaarden,
dient onder "derden" te worden verstaan: alle natuurlijke of
rechtspersonen, andere dan de verzekeringsnemer en zijn afdelingen.
4. Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder
toepassing van de wet van 3 juli 2005 valt, zijn, in afwijking van
eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in onderhavige polis,
de verzekeringsnemer en zijn afdelingen gewaarborgd conform de
voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit van 19 december 2006
(B.S. 22 december 2006). De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van
dit Koninklijk Besluit zijn integraal van toepassing.
5. De verzekeringsnemer verklaart geen bezoldigd personeel in dienst te
hebben.
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6. De verzekeringsnemer verbindt zich ertoe een register bij te houden
met een overzicht van de ingerichte activiteiten, per afdeling,
met per activiteit vermelding van de datum alsook het juiste
aantal deelnemers. Hij verbindt zich ertoe dit register ter inzage
te houden van Ethias telkens zij hierom zou verzoeken.
7. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborg van deze polis
eveneens van toepassing is op:
- de leden van de buitenlandse delegaties die deelnemen aan de
algemene vergadering ingericht door de verzekeringsnemer in België;
- de buitenlandse leden van de verzekeringsnemer met name deze van
zijn Duitse afdeling.
PREMIE
Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een forfaitaire
jaarpremie van 1.530,00 EUR, te verhogen met taksen indien de
verzekeringsnemer eraan onderworpen is.
Bij de berekening van deze premie werd er rekening gehouden met de
verklaring van de verzekeringsnemer, namelijk dat:
- hij een overkoepelende vzw is die 10 afdelingen telt (ongeacht hun
statuut) die jaarlijks een aantal activiteiten inrichten waaraan
telkens gemiddeld ca. 45 personen deelnemen en/of vrijwillig
meewerken;
- hij een aantal overkoepelende activiteiten ingericht met in het totaal
max. 400 dagdeelnames per jaar.
Onder "dagdeelname" wordt verstaan: één persoon die op één dag,
ongeacht het aantal uren, deelneemt en/of vrijwillig meewerkt aan de
verzekerde activiteiten.
- hij een aantal bestuursvergaderingen inricht;
- hij één algemene vergadering Europa inricht in België of in het buitenland deelneemt aan de algemene vergadering Europa, ingericht door een
buitenlandse zusterorganisatie, waaraan telkens max. 30 personen
namens de verzekeringsnemer deelnemen en/of vrijwillig meewerken.
- wanneer de algemene vergadering Europa plaatsvindt in België wordt
bepaald dat de waarborg van deze polis eveneens van toepassing
is op de leden van de buitenlandse delegaties die hieraan deelnemen.
Deze personen zijn inbegrepen in voormeld aantal van max. 30
personen.
Mocht zich in voormelde toestand een wijziging voordoen, verbindt de
verzekeringsnemer zich ertoe Ethias hiervan in kennis te stellen en de
eventueel hieraan verbonden premiewijziging te aanvaarden.

