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Ethias verzekert gratis burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor 
alle medewerkers in de Covid-vaccinatiecentra! 
Bij de organisatie van het vaccinatieplan zullen de komende maanden vele duizenden professionals 
én vrijwilligers actief betrokken zijn. Ethias zal deze personen gratis verzekeren in burgerlijke 
aansprakelijkheid en in lichamelijke ongevallen. 

Als nationale speler met een maatschappelijke betrokkenheid heeft Ethias reeds van bij het begin van 
de pandemie actieve bijstand verleend aan meerdere actoren in onze samenleving. Bij de uitrol van 
het vaccinatieplan hebben de steden en gemeenten in samenwerking met de regionale overheden, 
een cruciale taak. Ethias, sinds meer dan 100 jaar dé partner van de lokale besturen, is zich bewust 
van haar maatschappelijke rol en heeft besloten concrete steun te blijven verlenen aan al de lokale 
collectiviteiten bij de organisatie van deze vaccinatiecampagne.  

Zo verzekeren wij gratis en automatisch: 
• de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in verband met de organisatie en het beheer van 

vaccinatiecentra; 
• de beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze 

centra (met inbegrip van de medische BA van de zorgverleners); 
• de lichamelijke ongevallen die voornoemde personen in het kader van deze activiteiten zouden 

kunnen oplopen. 

Voor de vele steden en gemeenten die bij Ethias in brand verzekerd zijn, zal bovendien de 
mogelijkheid onderzocht worden om het brandrisico – voor zover dat nog niet het geval was – te 
dekken. Ook deze dekking zal gratis zijn. 

De maatregelen die Ethias al genomen heeft om de BA-verzekering en de Lichamelijke 
Ongevallenverzekering voor vrijwilligers, artsen, verpleegkundigen en studenten uit te breiden, blijft 
van toepassing. Meer info over al de acties die Ethias reeds ondernomen sinds het begin van de 
pandemie vindt u hier. 

 

“De eerste rol van een verzekeraar is bescherming bieden. Hulp bieden bij een 
grote crisis en ingaan op deze solidariteitsinitiatieven van duizenden vrijwilligers 
blijft voor mij een evidentie! Nu de regio’s en de steden en gemeenten actief 
betrokken worden bij de grootste logistieke operatie sinds de Tweede 
Wereldoorlog kunnen zij op ons rekenen.” Philippe LALLEMAND, CEO 
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