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Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
Dit zijn de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van FGD Assuradeuren. Ze vormen
één geheel met de algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.
Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten:
- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels;
- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en
welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;
- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.
De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet
met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het
polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.
Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht
op hebt.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden
wat u zoekt.

Wilt u meer informatie?
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via
een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Uitleg van gebruikte begrippen
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden
uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.
-

-

-

-

-

-

Aanspraak: een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade
ontstaan door een handelen of nalaten van een verzekerde. Meerdere aanspraken, al dan niet tegen
meer verzekerden ingesteld, behandelen wij als één aanspraak als deze aanspraken:
- met elkaar verband houden;
- uit elkaar voortvloeien;
- uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien;
- uit een opeenvolgend handelen of nalaten, met dezelfde oorzaak, voorvloeien.
Wij zien de meldingsdatum van de eerste aanspraak als meldingsdatum van de overige aanspraken.
Derden: iedereen, behalve de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.
Geldigheidsduur: de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de datum waarop de
verzekering eindigt.
Handelen of nalaten: een gedraging waaruit een aanspraak volgt. Hieronder valt ook een
schadevoorval dat volgens de wet of de verkeersopvatting voor uw rekening komt.
Milieuaantasting: uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of
gasvormige stof, voor zover die een prikkelende, verontreinigende of een besmetting of bederf
veroorzakende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).
Omstandigheid: een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een handelen of
nalaten van verzekerde(n), waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot
een aanspraak.
Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief
gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt. Onder schade aan personen valt niet de
door mogelijke benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming of beperking van deze
schade, zoals bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke
bepalingen. Ook de uit de maatregelen voortvloeiende schade valt niet onder schade aan personen.
Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van onroerende en
roerende zaken, inclusief gevolgschade. Hieronder valt ook het verontreinigd of vuil worden van zaken
door vreemde stoffen. Het moet gaan om zaken die niet het eigendom van verzekeringnemer zijn.
Onder schade aan zaken valt niet de door mogelijke benadeelden gemaakte kosten van maatregelen
ter voorkoming of beperking van deze schade, zoals bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek
en vergelijkbare wettelijke bepalingen. Ook de uit de maatregelen voortvloeiende schade valt niet
onder schade aan zaken.
Verzekeringsjaar: een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende
periode van gelijke duur. Is de periode vanaf het begin van de verzekering tot de premievervaldatum
of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter dan twaalf maanden, dan beschouwen wij
deze periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een looptijd korter dan twaalf maanden is het
verzekeringsjaar gelijk aan de looptijd.
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Algemeen
In deze voorwaarden leest uw wat de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inhoudt. U leest wat
er wel en niet verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.

1.

Wie zijn verzekerd?
De verzekerden zijn:
- Uzelf (de verzekeringnemer) in de uitoefening van de verzekerde bedrijfsactiviteiten, zoals
vermeld op het polisblad;
- Andere (rechts)personen die op het polisblad vermeld staan in de uitoefening van de
verzekerde bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld op het polisblad;
- De vennoten, bestuurders, commissarissen/toezichthouders en medebeleidsbepalers van u en
andere op het polisblad vermelde medeverzekerden, als zij in die functie activiteiten verrichten;
- De personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen
van op het polisblad vermelde (rechts)personen die zijn opgericht in het kader van de
arbeidsverhoudingen tussen deze (rechts)personen en hun ondergeschikten en/of bestuurders,
als zij in die functie activiteiten verrichten.
- De ondergeschikten, vrijwilligers, stagiaires, familieleden en huisgenoten van de hierboven
genoemde verzekerden, als zij in die functie werkzaamheden verrichten binnen de verzekerde
bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld op het polisblad.
De verzekering is niet van toepassing op een vestiging in het buitenland of een ondergeschikte
daarvan, tenzij wij dat nadrukkelijk met u hebben afgesproken.

2.

Waarvoor bent u verzekerd?
Met deze verzekering bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid als u schade aan een derde
toebrengt, waarbij de schade is ontstaan door handelen of nalaten in de uitoefening van de
verzekerde bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld op het polisblad.
Onder deze verzekering vallen vier vormen van aansprakelijkheid:
- algemene aansprakelijkheid – hoofdstuk 2.3;
- product- en dienstenaansprakelijkheid- hoofdstuk 2.4;
- werkgeversaansprakelijkheid – hoofdstuk 2.5;
- milieuaansprakelijkheid – hoofdstuk 2.6.
Wanneer hebt u dekking?
De verzekering geeft dekking voor schade van derden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De aanspraak of omstandigheid houdt direct verband met de verzekerde bedrijfsactiviteiten,
zoals vermeld op het polisblad.
- Het handelen of nalaten heeft tijdens de looptijd van de verzekering plaatsgevonden.
- De aanspraak tegen een verzekerde is voor de eerste keer ingesteld tijdens de looptijd van de
verzekering.
- De schriftelijke melding van een afspraak of omstandigheid hebben wij binnen de looptijd van
de verzekering ontvangen.
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-

De aanspraak of omstandigheid was niet bij een verzekerde bekend bij het afsluiten van de
verzekering.

Bij een aanspraak of omstandigheid ontstaan door handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur
van de verzekering, maar voor de datum van wijziging in de dekking, gaan wij uit van de dekking
zoals die was vlak voor de datum van wijziging.
2.1

Voorrisico
Aanvullend op de hierboven genoemde voorwaarden, bent u verzekerd voor een aanspraak of
omstandigheid die het gevolg is van handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden één jaar vóór de
ingangsdatum van de verzekering. Dit heet het ‘voorrisico’.
Deze dekking geldt alleen als
- er aantoonbaar in die periode een overeenkomstige verzekeringsdekking aanwezig is/was;
- de aanspraak of omstandigheid bij een verzekerde niet bekend was voor de ingangsdatum van
de verzekering.
Hebben we een andere duur van het voorrisico afgesproken, dan is dat op het polisblad vermeld.

2.2

Namelding
Maken wij gebruik van ons recht om de verzekering te beëindigen, dan hebt u het recht om de
verzekering met maximaal één jaar te verlengen voor het melden van een aanspraak, ontstaan
door handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering of tijdens de duur van het
voorrisico, mits dat is meeverzekerd. We maken met u afspraken over premie en voorwaarden.
Eindigt de verzekering omdat u stopt met uw verzekerde bedrijfsactiviteiten, dan hebt u het recht
om de verzekering met maximaal vijf jaar te verlengen voor het melden van een aanspraak,
ontstaan door handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering of tijdens de duur
van het voorrisico, mits dat is meeverzekerd. We maken met u afspraken over premie en
voorwaarden.
Wilt u gebruik maken van uw recht de verzekering te verlengen, dan geeft u dat vóór de datum van
beëindiging schriftelijk aan ons door.
Als u een aanspraak meldt tijdens de overeengekomen periode, dan rekenen wij die toe aan het
verzekeringsjaar waarin de datum van beëindiging valt.
De dekking namelding vervalt als blijkt dat de verzekerde schade ook op een polis bij een andere
verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.

2.3

Algemene aansprakelijkheid
Verzekerd is een aanspraak of omstandigheid die voortvloeit uit een handelen of nalaten van een
verzekerde.
Meldingsdatum
Bent u op de hoogte van een omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak, dan moet u deze
omstandigheid schriftelijk bij ons melden. De schriftelijke melding moeten wij hebben ontvangen
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
6
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Hebt u de omstandigheid gemeld en is aan de voorwaarden voor melding voldaan, dan gaan wij
voor de aanspraak die uit deze omstandigheid voortvloeit, uit van de dekking die van toepassing is
op het moment dat wij de eerste schriftelijke omstandighedenmelding van u ontvingen.
Wat valt buiten deze dekking?
Milieuaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in verband met een
milieuaantasting zoals omschreven in het hoofdstuk milieuaansprakelijkheid.
Product- en dienstenaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk product- en dienstenaansprakelijkheid.
Werkgeversaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover een ondergeschikte,
zoals omschreven in het hoofdstuk werkgeversaansprakelijkheid.

2.4

Product- en dienstenaansprakelijkheid
Verzekerd is een aanspraak of omstandigheid die verband houdt met product- of
dienstenaansprakelijkheid.
Met productaansprakelijkheid bedoelen we de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade
van derden door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde:
- in het verkeer zijn gebracht;
- zijn geleverd;
- na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.
Onder dienstenaansprakelijkheid verstaan we de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade van derden veroorzaakt tijdens werkzaamheden bij derden.
Het kantinerisico is ook verzekerd. Er is dekking bij aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor
schade door dranken en spijzen die aan bezoekers en ondergeschikten zijn verstrekt.
Meldingsdatum
Bent u op de hoogte van een omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak, dan moet u deze
omstandigheid schriftelijk bij ons melden. De schriftelijke melding moeten wij hebben ontvangen
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
Hebt u de omstandigheid gemeld en is aan de voorwaarden voor melding voldaan, dan gaan wij
voor de aanspraak die uit deze omstandigheid voortvloeit, uit van de dekking die van toepassing is
op het moment dat wij de eerste schriftelijke omstandighedenmelding van u ontvingen.
Wat valt buiten deze dekking?
Algemene aansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk algemene aansprakelijkheid.
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Milieuaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in verband met een
milieuaantasting zoals omschreven in het hoofdstuk milieuaansprakelijkheid.
Werkgeversaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover een ondergeschikte,
zoals omschreven in het hoofdstuk werkgeversaansprakelijkheid.

2.5

Werkgeversaansprakelijkheid
U bent verzekerd bij aansprakelijkheid van verzekerden tegenover zijn ondergeschikten voor
schade aan personen en schade aan zaken ontstaan in de uitoefening van verzekerde
bedrijfsactiviteiten, zoals vermeld op het polisblad.
Onder schade aan personen valt uitsluitend:
- Arbeidsongeval
Verzekerd is schade aan personen als gevolg van een arbeidsongeval.
Onder arbeidsongeval verstaan we een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van
een onderschikte inwerkend geweld, waardoor in één ogenblik lichamelijk letsel wordt
toegebracht. Het arbeidsongeval moet plaatsvinden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
voor de verzekeringnemer.
- Beroepsziekte
Verzekerd is schade aan personen als gevolg van een beroepsziekte.
Onder beroepsziekte verstaan we een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte,
die hem is overkomen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de verzekeringnemer en
die niet het gevolg is van een arbeidsongeval.
Meldingsdatum
Bent u op de hoogte van een omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak, dan moet u deze
omstandigheid schriftelijk bij ons melden. De schriftelijke melding moeten wij hebben ontvangen
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
Hebt u de omstandigheid gemeld en is aan de voorwaarden voor melding voldaan, dan gaan wij
voor de aanspraak die uit deze omstandigheid voortvloeit, uit van de dekking die van toepassing is
op het moment dat wij de eerste schriftelijke omstandighedenmelding van u ontvingen.
Wat valt buiten deze dekking?
Algemene aansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk algemene aansprakelijkheid.
Milieuaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in verband met een
milieuaantasting zoals omschreven in het hoofdstuk milieuaansprakelijkheid.
Product- en dienstenaansprakelijkheid
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U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk product- en dienstenaansprakelijkheid.

2.6

Milieuaansprakelijkheid
U bent verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden in verband
met een plotselinge, onzekere milieuaantasting die niet het rechtstreekse gevolg is van een
langzaam (in)werkend proces en ontstaan in de uitoefening van verzekerde bedrijfsactiviteiten,
zoals vermeld op het polisblad.
Meldingsdatum
Bent u op de hoogte van een omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak, dan moet u deze
omstandigheid schriftelijk bij ons melden. De schriftelijke melding moeten wij hebben ontvangen
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
Hebt u de omstandigheid gemeld en is aan de voorwaarden voor melding voldaan, dan gaan wij
voor de aanspraak die uit deze omstandigheid voortvloeit, uit van de dekking die van toepassing is
op het moment dat wij de eerste schriftelijke omstandighedenmelding van u ontvingen.
Wat valt buiten deze dekking?
Algemene aansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk algemene aansprakelijkheid.
Product- en dienstenaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade van derden, zoals
omschreven in het hoofdstuk product- en dienstenaansprakelijkheid.
Werkgeversaansprakelijkheid
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van een verzekerde tegenover een ondergeschikte,
zoals omschreven in het hoofdstuk werkgeversaansprakelijkheid.

9

voorwaarden AVB FGD 2022-02

3.

Wat valt buiten de verzekering?
Aansprakelijkheidsverhogend beding
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit of vergroot is als gevolg van een
boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijk beding.
Bent u zonder een dergelijk beding ook aansprakelijk, dan bent u wel verzekerd.
Asbest
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest of asbesthoudende
zaken.
Genetische schade
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor genetische schade in verband met
milieuaantasting.
Luchtvaartuig
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig
dat:
- een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
- een verzekerde als werkgever gebruikt of laat gebruiken.
De verzekering dekt wel aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een
luchtvaartuig veroorzaakt, inclusief schade aan het luchtvaartuig.
Motorrijtuig
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig
dat:
- een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
- een verzekerde als werkgever gebruikt of laat gebruiken.
Dit geldt ook voor een aanhangwagen.
Waarvoor bent u wel verzekerd?
- Aanhangwagens
Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die losgemaakt of
losgeraakt is van het motorrijtuig en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
- Gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten
Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade veroorzaakt door ondergeschikten. De
verzekeringnemer mag geen houder of bezitter zijn van het motorrijtuig. Personen- en
zaakschade aan de ondergeschikte die het motorrijtuig bestuurde vergoeden wij niet.
- Laden en lossen
Aansprakelijkheid voor schade door lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig of
aanhangwagen, of door lading die zich op een motorrijtuig of aanhangwagen bevindt, valt of
gevallen is. Schade aan het motorrijtuig zelf vergoeden wij niet.
- Passagiers
Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een motorrijtuig
veroorzaakt, inclusief schade aan het motorrijtuig.
10
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-

-

Werkmaterieel gehuurd of ingeleend
Aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade veroorzaakt met of door gehuurd of
ingeleend motorisch voortbewogen werkmaterieel, dat hij bij de uitvoering van
werkzaamheden voor zijn bedrijf gebruikt of laat gebruiken. We vergoeden de schade alleen als
die is ontstaan doordat de verzekeringnemer een verkeerde aanwijzing of opdracht heeft
gegeven aan de bestuurder of gebruiker van het werkmaterieel. Schade aan het werkmaterieel
zelf vergoeden wij niet.
Werkmaterieel met de hand voortbewogen
Aansprakelijkheid voor schade al lopend veroorzaakt met of door met de hand voortbewogen
werkmaterieel, ondersteund door een elektromotor. De snelheid van het (werk)materieel is
maximaal 5 km per uur.

Oplevering van zaken of uitgevoerde werkzaamheden
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor:
- schade aan zaken die door u onder uw verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd;
- schade en kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de
door u of onder uw verantwoordelijkheid uitgevoerde werkzaamheden;
- schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen, verbeteren of
herstellen van zaken die door of onder uw verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd;
- schade die verband houdt met fabricage, bewerking, onderhoud of levering van zaken voor of
aan waterbouw, vliegtuigbouw, scheepsbouw, kernreactoren, bio-industrie, (petro)chemische
industrie, treinenbouw, motorrijtuigenindustrie, telers/kwekers, veevoederindustrie en
ziekenhuizen.
Waarvoor bent u wel verzekerd?
- Wij betalen wel schadevergoeding voor aansprakelijkheid voor schade aan de zaken die u
eerder (op)leverde als
- de (op)geleverde zaken schade toebrengen aan zaken die eerder door u of onder uw
verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd en
- de (op)geleverde zaken niet onder dezelfde overeenkomst vallen als de eerder
(op)geleverde zaken.
- Wij betalen wel schadevergoeding voor schade aan zaken die u eerder (op)leverde als
- de werkzaamheden schade toebrengen aan zaken die eerder door u of onder uw
verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd en
- deze werkzaamheden niet onder dezelfde overeenkomst vallen als de eerder (op)geleverde
zaken.
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Opzet
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor een schade die veroorzaakt is door of voortvloeit
uit:
- opzet van een verzekerde
Er is ook sprake van opzet, als de verzekerde onder invloed van alcohol of andere stoffen
verkeert en daardoor zijn wil niet of onvoldoende kan bepalen;
- opzet van één of meer tot een groep behorende personen
Dit geldt ook als de tot die groep horende verzekerde zich niet zelf aan opzet schuldig heeft
gemaakt. Er is ook sprake van opzet als één of een aantal tot de groep behorende personen
onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert en daardoor niet of onvoldoende tot
wilsbepaling in staat is.
Opzicht
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand
namens hem om welke reden dan ook onder zich heeft of heeft gehad. Denk hierbij aan zaken die
een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent,
gebruikt, bewaart of om een andere reden onder zich heeft of heeft gehad.
Verricht u werkzaamheden bij een derde, dan bent u niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor
schade aan zaken waaraan u de werkzaamheden verricht of die u gebruikt voor de uitvoering van
de werkzaamheden.
Zaken van klanten
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade aan zaken van klanten, die een verzekerde
of iemand namens hem ter bewerking of behandeling onder zich heeft of heeft gehad.
Motorrijtuigen, aanhangwagens en (lucht)vaartuigen vallen hier niet onder. Zaken van klanten zijn
onder opzicht alleen meeverzekerd als dat op het polisblad vermeld is.
Waarvoor bent u wel verzekerd?
- Toegevoegde zaken
Aansprakelijkheid voor schade aan zaken, waaraan een verzekerde of iemand namens hem een
zaak heeft toegevoegd, mits de schade het gevolg is van een gebrek in de toegevoegde zaak.
- Verhaal door brandverzekeraars
Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich
heeft, voor zover die schade al is vergoed door een brandverzekeraar en de brandverzekeraar
de schade verhaalt op de verzekerde. Huur, lease, (erf)pacht, bruikleen of bewaarneming vallen
hier niet onder.
- Zaken van ondergeschikten
Aansprakelijkheid van u als werkgever voor schade aan zaken van ondergeschikten.
Motorrijtuigen, aanhangwagens en (lucht)vaartuigen vallen hier niet onder.
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Overtreding voorschriften
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor een schade die veroorzaakt is door het bewust
niet opvolgen van een voorschrift van de overheid, als dat gebeurt in opdracht van of met
goedvinden van:
- verzekeringnemer, een lid van de directie of de bedrijfsleiding;
- een functionaris die in uw bedrijf belast is met de verantwoordelijkheid voor de naleving van
deze voorschriften.
Seksuele of seksueel getinte gedragingen
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit:
- seksuele gedragingen van een verzekerde;
- seksuele gedragingen van één of meer tot een groep behorende personen. Dit geldt ook als de
tot die groep behorende verzekerde zelf hieraan niet heeft meegedaan.
Vermogens- of geweldsdelicten
u bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door of voortvloeit uit:
- een vermogens- of geweldsdelict door een verzekerde begaan, ongeacht of er vervolging heeft
plaatsgevonden;
- een vermogens- of geweldsdelict van één of meer tot een groep behorende personen, ongeacht
of er vervolging heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de tot die groep behorende verzekerde
zelf hieraan niet heeft meegedaan.
Vaartuig
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig dat:
- een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
- een verzekerde als werkgever gebruikt of laat gebruiken.
Waarvoor bent u wel verzekerd?
- Passagiers
Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde als passagier van een vaartuig veroorzaakt,
inclusief schade aan het vaartuig.
- Schade aan personen
Aansprakelijkheid voor schade aan personen veroorzaakt met of door een vaartuig, anders dan
door aanvaring.

- Schade aan zaken
Aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt met of door een niet-gemotoriseerd
vaartuig.
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4.

Waar bent u verzekerd?
De verzekering heeft werelddekking.
U bent niet verzekerd bij aansprakelijkheid:
- voor schade door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en
Canada;
- voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de
Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada
- gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada;
- van vertegenwoordigers die niet in Nederland wonen;
- van een vestiging buiten Nederland.
Dienstreis
Ontvangt u een aanspraak in verband met handelen of nalaten van een verzekerde tijdens een
dienstreis voor uw bedrijf, dan biedt de verzekering werelddekking als de aanspraak niet het gevolg
is van het daadwerkelijk verrichten van activiteiten voor uw bedrijf.

5.

Premie
Wij hebben het recht om periodiek gegevens bij u op te vragen die wij nodig hebben om de premie
opnieuw vast te stellen. U bent verplicht deze gegevens aan ons door te geven binnen de termijn
die wij daarvoor stellen. Na ontvangst van de gegevens stellen wij op grond daarvan de nieuwe
premie vast. De nieuwe premie geldt met ingang van het volgende verzekeringsjaar.
Voldoet u niet binnen de gestelde termijn aan ons verzoek, dan hebben wij het recht de premie te
verhogen met 30%. Wij kunnen een hoger percentage aanhouden, als wij gegevens hebben die dit
rechtvaardigen.
Als u na verhoging van de premie alsnog opgave doet van de gevraagde gegevens, dan berekenen
wij de premie op grond van deze opgave. De nieuwe premie geldt met ingang van de datum
waarop wij uw opgave ontvangen.

6.

Eigen risico
Als u schade hebt, betaalt u in een aantal gevallen zelf een deel van de schade. Dit is het eigen
risico. Het eigen risico staat op het polisblad vermeld.
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7.

Wat vergoeden wij?
Bij vergoeden van de schade houden wij rekening met het verzekerde bedrag. Op het polisblad
staat het verzekerde bedrag per aanspraak en het verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.
- Per aanspraak vergoeden wij de gedekte schade, voor alle verzekerden samen, tot maximaal het
op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per aanspraak.
- Voor alle in een verzekeringsjaar gemelde aanspraken en omstandigheden samen, vergoeden
wij maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per verzekeringsjaar.
Voor het toepassen van het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar geldt de datum
waarop wij de eerste schriftelijke melding van de aanspraak of omstandigheid hebben
ontvangen.
- Valt de aanspraak ook onder een andere rubriek van deze verzekering, dan geldt het hoogste
verzekerde bedrag. De verzekerde bedragen van de afzonderlijke rubrieken worden niet bij
elkaar opgeteld.

7.1

Kosten van rechtsbijstand
Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag kosten van procedures die onder onze leiding worden
gevoerd en kosten van rechtsbijstand waarvoor wij toestemming hebben gegeven.

7.2

Kosten van verweer
Wordt u aansprakelijk gesteld, maar bent u niet aansprakelijk? En valt de schade onder de dekking
als u wel aansprakelijk zou zijn, dan vergoeden wij de kosten van verleende rechtsbijstand en/of
gevoerde procedures tegen ingestelde aanspraken. Deze kosten vergoeden wij ook als de
ingestelde aanspraken ongegrond blijken te zijn. Proceskosten die u moet betalen vergoeden wij
ook. Wij vergoeden kosten van verweer alleen als:
- wij hebben ingestemd met het voeren van verweer of
- het verweer op ons verzoek is gevoerd.
Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing.

7.3

Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis.
Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een verzekerde schade te beperken of
een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van de verzekering zou vallen,
te voorkomen of te verminderen. Ook schade die ontstaat aan zaken die u hierbij inzet, valt onder
de bereddingskosten.

7.4

Wettelijke rente
Als er dekking is, betalen wij boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente, die verschuldigd
is over de schade of kosten. Wij vergoeden de wettelijke rente tot maximaal het
verzekerd bedrag dat voor die aanspraak geldt.
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8.

Wat zijn de regels bij schade?

8.1

Uw verplichtingen
Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden
verzekeringen.
Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de
schade.

8.2

Hoe stellen wij de schade vast?
Als u een schade aan ons doorgeeft, stellen wij vast wat er gebeurd is. We beoordelen of de
schade gedekt is op deze verzekering. Als er dekking is, beoordelen we of de aansprakelijk
gestelde verzekerde aansprakelijk is. Ook stellen we vast hoe groot de schade is. Soms
benoemen wij een expert die in overleg met de verzekerde en/of de schadelijdende partij
de schade vaststelt.

8.3

Wat en aan wie vergoeden wij?
Wij vergoeden de vastgestelde schade voor zover deze gedekt is en de verzekerde daarvoor
aansprakelijk is. Wij hebben het recht de vergoeding aan de verzekerde of rechtstreeks aan de
schadelijdende partij te betalen. Ook kunnen wij schikkingen met de schadelijdende partij treffen
om de schade te regelen. We houden daarbij de belangen van verzekerde in het oog.
Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is die samen met andere uitkeringen
hoger dan het verzekerde bedrag, dan passen we de duur of de hoogte van de periodieke
uitkeringen naar evenredigheid aan. De verzekerde geeft aan wat hij wil.

8.4

Wanneer kunt u geen schadevergoeding meer opeisen?
Het recht op een schadevergoeding vervalt drie jaar nadat de schade is ontstaan. Wij rekenen
daarbij vanaf het moment waarop u wist van de schade of dit had kunnen weten. Binnen de
genoemde termijn moet u de schade bij ons melden. Deze termijn geldt niet als u kunt aantonen
dat u de schade niet eerder had kunnen melden.

9.

Andere verzekeringen
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere
verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.
U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar
wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht
is.
Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar eenzelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet
eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de
schade.
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10. Welke informatie geeft u aan ons door?
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie, onder andere over uw bedrijfsactiviteiten.
Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons
door. Bij een te late melding, schorsen wij de dekking vanaf het moment van risicowijziging.
U moet ons in ieder geval informeren als:
- u de bedrijfsactiviteiten uitbreidt;
- u de bedrijfsactiviteiten verandert.
Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe
situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden.
1. Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort.
2. Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen.
3. Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover
een brief te sturen.
4. Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij
de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van
te voren weten door u hierover een brief te sturen.
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