PERSBERICHT
P&V Groep biedt steden en gemeenten die klant zijn gratis
complete verzekeringsdekking voor vaccinatiecentrum
Brussel, 10 februari 2021 – De steden en gemeenten die klant zijn bij de verzekeringsgroep
P&V krijgen gratis een verzekeringsdekking aangeboden voor het corona-vaccinatiecentrum
dat ze inrichten.
In heel België worden momenteel ongeveer 160 vaccinatiecentra in gereedheid gebracht.
De 76 steden en gemeenten die verzekeringsklant zijn bij de P&V Groep, kunnen rekenen
op een gratis dekking voor zowel de inrichting als de uitbating van het centrum op hun
grondgebied.
De gratis verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente en die van
de vrijwilligers die actief zijn in het centrum. Ook de lichamelijke schade van de vrijwilligers
is gedekt evenals de schade aan het materiaal, inclusief de vaccins. Enige voorwaarde is
dat de gemeente reeds klant is in de betreffende verzekeringstak.
De waarborgen van hun patrimoniumverzekering worden kosteloos uitgebreid tot de
uitrusting van het vaccinatiecentrum, met inbegrip van de computer- en elektronische
apparatuur die daar gebruikt wordt. Zo is onder andere schade door brand, water, storm
en diefstal gedekt. Al dan niet vaste constructies die tijdelijk voor dit doel zijn opgezet, zijn
verzekerd tot een bedrag van 1.000.000 euro.
Hilde Vernaillen, voorzitter van het directiecomité: "Met deze beslissing willen we de steden
en gemeenten die bij ons klant zijn zekerheid bieden en onze betrokkenheid tonen met de
samenleving, die snakt naar een snelle en efficiënte vaccinatie om uit deze
gezondheidscrisis te geraken.”
Solidaire waarborguitbreidingen nog steeds van toepassing
Bij het uitbreken van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 breidde de P&V Groep een
aantal dekkingen gratis uit om haar klanten, zowel gezinnen als bedrijven, te helpen om de
crisis door te komen. Deze waarborguitbreidingen zijn vandaag nog steeds van toepassing.
Zo worden voor de horecasector de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid en
arbeidsongevallen uitgebreid tot het organiseren van takeaway-diensten en het leveren van
voedingswaren aan huis.
Voor de zorgcentra, onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven is de burgerlijke
aansprakelijkheid van vrijwilligers mee gedekt.
Klanten die een familiale verzekering hebben, kunnen gratis genieten van een dekking
‘ongevallen privéleven’ in het kader van verplicht telewerk.
Deze uitbreidingen gelden zowel voor P&V, dat verzekeringen verkoopt via een netwerk van
zelfstandige agenten, als voor Vivium, dat werkt met onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die verzekeringsoplossingen
aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen. De P&V Groep verdeelt haar
producten en diensten via onafhankelijke verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een
netwerk van exclusieve agenten vanuit het merk P&V. De oplossingen in Rechtsbijstand worden
ontwikkeld vanuit het onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze
makelaars en agenten.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

