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DOEL   VAN   HET BIJVOEGSEL    0 0 L 

Er wordt verklaard en overeengekomen hetgeen hierna vermeld wordt. 

1. De waarborg "vaste vergoedingen"  van Afdeling C -  Lichamelijke 

ongevallen van polis nr. 45.019.808 wordt uitgebreid met een 

vergoeding van maximum 6,00 EUR per dag in geval van tijdelijke 

ongeschiktheid. 

Deze vergoeding wordt uitgekeerd gedurende 75 weken te rekenen 

vanaf de dag na het ongeval, voorzover werkelijk verlies van 

inkomen· na tegemoetkoming van het ziekenfonds en tot beloop van dit 

verlies zonder de verzekerde som te ove treffen. 

Ingevolge deze verzekeringsuitbreiding worden de individuele jaar 

premies vermeld in het hoofstuk "Premie" der speciale voorwaarden, 

vervangen door de volgende nieuwe premies, te verhogen met taksen 

zo de verzekeriogsnemer eraan onderworpen is: 

cursisten die theorielessen volgen zonder stage 

en de onbezoldigde lesgevers 

cursisten die theorielessen volgen met stage 

actieve molenaars 

bestuursleden 

 

 

De meerpremies  werden berekend op basis van de verklaring van de 

verzekeringsnemer, namelijk dat jaarlijks tussen de 40 en de 45 % 

van de verzekerde personen beschikken over een beroepsinkomen en 

dus kunnen genieten van de waarborg "tijdelijke ongeschiktheid". 

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. 

2. De waarborgen van afdeling "Lichamelijke ongevallen" van deze polis zijn 

van toepassing op de schade voortvloeiend uit 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 m.b.t. de vergoedingen 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. 

Dit bijvoegsel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009. 

Verder worden er geen wijzigingen aangebracht aan polis nr. 45.019.808. 
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