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Rubriek 1
1.

Algemeen

Wie is de verzekeringnemer?
Verzekeringnemer = u.
•

2.

(Rechts)persoon die de verzekering heeft afgesloten.
•

U gaat over het contract.

•

U betaalt de premie.

•

U kunt de verzekering stoppen.

•

U kunt vragen de verzekering te veranderen.

•

Voor de activiteit en het beroep op het polisblad.

•

Voor de nevenactiviteiten en nevenberoepen op het polisblad.

Wie zijn de verzekerden?
Uw medewerkers die voor u aan het werk zijn.
•

Ook uitzendkrachten.

•

Ook stagiaires.

•

Ook vrijwilligers.

•

Ook huisgenoten en familie.

Medewerkers van bedrijven en rechtspersonen die u bezit.
•

Alleen voor de bedrijven of rechtspersonen op het polisblad.

Andere personen die voor u aan het werk zijn.
3.

Waar geldt deze verzekering?
In de hele wereld, behalve in de Verenigde Staten of Canada.
•

Ook niet verzekerd: schade door aansprakelijkheid volgens het recht dat geldt in de Verenigde Staten of
Canada.

4.

Welke veranderingen meldt u direct aan uw verzekeringsadviseur of ons?
Risicoveranderingen die nu niet vallen binnen de verzekering.
•

Informatie op het polisblad klopt niet meer.

•

U krijgt bedrijven of rechtspersonen in uw bezit die niet op uw polisblad staan.

•

U richt een buitenlandse vestiging op.

Deze veranderingen zijn niet automatisch verzekerd.
•

Pas als wij het polisblad of de voorwaarden hebben aangepast.
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5.

Wat is verzekerd?
Schade aan zaken van een verzekerde.
•

En u bent hiervoor aansprakelijk.

•

Op uw polisblad staat voor welke rubrieken u bent verzekerd.

•

Schade = kapot, weg of vuil.
-

•

Ook schade die daar direct gevolg van is.

Schade aan losse zaken.

Schade aan een verzekerde.
•

En u bent hiervoor aansprakelijk.

•

Op uw polisblad staat voor welke rubrieken u bent verzekerd.

•

Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
-

•

6.

Ook schade die daar direct gevolg van is.

Overlijden.
Ook schade die daar direct gevolg van is.

Wanneer bent u aansprakelijk voor een schade?
Als u dat bent volgens alle wetten en regels.
•

In Nederland volgens de Nederlandse wetten en regels.

•

In het buitenland volgens de wetten en regels van het land.
-

7.

Niet verzekerd: aansprakelijkheid volgens het recht van de Verenigde Staten of Canada.

Wat bedoelen we met gebeurtenis, aanspraak, melding?
Gebeurtenis = voorval dat leidt tot een aanspraak op u.
Aanspraak = de aansprakelijkstelling van een verzekerde.
•

Een verzekerde eist schadevergoeding.

Melding = het moment waarop u de aanspraak bij ons meldt en deze door ons is bevestigd.
•
8.

Dit moment bepaalt of deze verzekering wel of niet geldt voor deze aanspraak.

Welk bedrag voor schade en extra kosten samen is verzekerd?
Per aanspraak betalen wij maximaal het bedrag op het polisblad.
•

Is er 1 oorzaak voor meer dan 1 soort schade? Dan tellen we die als 1 aanspraak.

•

Is er meer dan 1 aansprakelijkstelling voor 1 gebeurtenis? Dan tellen we die als 1 aanspraak.
-

De datum van de 1e aansprakelijkstelling bepaalt of deze verzekering geldt voor de aanspraak.

Per verzekeringsjaar betalen wij een maximaal bedrag.
•

Dit bedrag staat op het polisblad.

Let op: u betaalt eerst een eigen risico.
•

Niet bij kosten van verweer.

•

Het eigen risico voor schade aan zaken en personen staat op het polisblad.
-

Is bij 1 aanspraak meer dan 1 regeling voor eigen risico? Dan geldt het hoogste eigen risico.
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Niet verzekerd
Kijk ook in de algemene voorwaarden.
In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn.
•

Sanctiewet 1977.

•

Ernstige conflicten (molest).

•

Atoomkernreacties.

•

Fraude.

•

Terreur.

•

Niet nakomen voorwaarden.

Per situatie staat in de algemene voorwaarden precies wat nooit verzekerd is.
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is.
9.

Welke schade is niet verzekerd?
Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet is niet verzekerd.
*

Bijvoorbeeld: boete-, schadevergoeding-, vrijwarings- of garantiebedingen.

Bij opzet van verzekerde.
Verzekerde heeft geen dekking als verzekerde in strijd met het recht met opzet iets doet of niet doet waardoor
schade ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal gevolg van wat een
verzekerde doet of niet doet. Heeft verzekerde geen dekking? Dan heeft verzekerde dat ook niet voor de
schade die mogelijk later nog ontstaat.
In welke gevallen geldt de opzetuitsluiting?
De uitsluiting geldt als verzekerde zich maatschappelijk ongewenst of crimineel gedraagt. Dat is in ieder geval
zo bij gedragingen die een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals:
•

Brandstichting, vernieling en beschadiging.

•

Afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal en inbraak. Ook als verzekerde
dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet.

•

Geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord.

Er is sprake van opzet als verzekerde iets doet of niet doet waarbij verzekerde:
•

De bedoeling heeft schade te veroorzaken (opzet als oogmerk).

•

Niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar verzekerde zeker weet dat er schade ontstaat (opzet
met zekerheidsbewustzijn).

•

Niet de bedoeling heeft schade te veroorzaken, maar verzekerde de aanmerkelijke kans dat er schade
ontstaat voor lief neemt. En toch handelt verzekerde (niet) zo (voorwaardelijk opzet).

Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of gedragingen van verzekerde afgeleid.
Deze opzetuitsluiting geldt ook bij:
•

Groepsaansprakelijkheid.
-

Als verzekerde niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan verzekerde deel uitmaakt iets doet of
niet doet.

•

Alcohol en drugs.
-

Als verzekerde zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat verzekerde
zijn eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan verzekerde deel uitmaakt
zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de eigen wil niet
meer kon bepalen.
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Schade
10.

Wanneer meldt u schade?
Zodra u aansprakelijk gesteld wordt.

11.

•

Of het waarschijnlijk is dat u later aansprakelijk gesteld wordt.

•

Ook bij verwachting dat personenschade onder eigen risico blijft.

•

Niet bij zaakschade onder eigen risico.

Wat doen u en een verzekerde bij schade?
•

U en de verzekerde doen alles wat wij vragen voor de afhandeling.

•

U en de verzekerde geven alle informatie direct aan ons door.

•

U en de verzekerde doen niets wat voor ons nadelig is.

•

U en de verzekerde helpen ons het schadebedrag bij een ander terug te halen.

•

U en de verzekerde bewaren alles wat beschadigd is.
-

12.

Wat doet u niet bij schade?
•

13.

Niet als bewaren de schade groter maakt.

Zeggen dat u wel of niet aansprakelijk bent.

Wie bepaalt de hoogte van de schade?
Wij.
•

14.

Is de schade hoger dan het verzekerd bedrag? Dan overleggen wij met de verzekerde.

Wie regelt de schade?
Wij regelen de schade en hebben hierbij de leiding.
•

Wij mogen de verzekerde rechtstreeks betalen.
-

•
15.

Daarbij houden we rekening met uw belangen.

Wij mogen zelf afspraken maken met de verzekerde.

Wat als de schade van een verzekerde ook op een andere verzekering is verzekerd?
De andere verzekering gaat voor.
•

16.

Bijvoorbeeld: autoverzekering of ziektekostenverzekering.

Wat als een verzekerde schade meldt nadat de verzekering is gestopt?
De verzekering geldt niet meer.
•

Wel als u gemeld heeft dat u waarschijnlijk aansprakelijk gesteld kan worden.
-

En u meldde dat voor de verzekering stopte.
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Rubriek 2

Schade aan bestuurder

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 2 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.
17.

Wat is verzekerd?
Schade van een verzekerde waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent.
• Het ongeval gebeurt tijdens werktijd.
• Niet verzekerd: tijdens normale ritten van huis naar werk en terug.
• Wel verzekerd: tijdens oproepdiensten van het werk.

18.

Wanneer is een verzekerde bij een ongeval verzekerd?
Als bestuurder van een motorrijtuig.
Als voetganger of fietser in het verkeer.

19.

Wanneer geldt deze verzekering?
Als een aanspraak volgt op een gebeurtenis die voor het begin van de verzekering plaatsvindt.
•

En u niet wist of kon vermoeden dat u hiervoor aansprakelijk gesteld zou worden.

•

En u tijdens de verzekering toch aansprakelijk gesteld wordt.
-

En u deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.

Als een aanspraak volgt op een gebeurtenis die tijdens de verzekering plaatsvindt.
•

En u tijdens de verzekering aansprakelijk gesteld wordt.
-

En u deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.

Als een gebeurtenis tijdens de verzekering plaatsvindt.
•

En u tijdens de verzekering nog niet aansprakelijk gesteld bent.
-

Maar het waarschijnlijk is dat u later aansprakelijk gesteld kan worden.
-

En u dit tijdens de verzekering meldt.
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Heeft u vragen?
Neem contact op met uw accountmanager. Hij of zij helpt u graag.

Avéro Achmea
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
www.averoachmea.nl/zakelijk
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