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Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel of niet is verzekerd.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden in verband met handelen of nalaten in de
op het polisblad omschreven hoedanigheid voor door derden geleden schade.

Wat is verzekerd?
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor alle
verzekerden tezamen tot maximaal het in de polis
genoemde bedrag. De verzekeraars zullen boven
het maximum verzekerde bedrag tevens
vergoeden:
Kosten van verweer
Kosten van rechtsbijstand
Wettelijke rente
Bereddingskosten (gemaakte kosten ter
voorkoming en beperking van de schade)
 Zekerheidsstelling
Eventueel bij te verzekeren:
Bezoekers : aanspraken tot vergoeding van
personenschade als gevolg van een ongeval aan
bezoekers overkomen op het bedrijf van
verzekerde
Aansprakelijkheid als particulier tijdens
zakenreizen : geldt niet indien en voor zover de
aansprakelijkheid ook is gedekt op een andere
verzekering
Hantering leveringsvoorwaarden:
Indien u ervoor kiest uw aansprakelijkheid
beperkende leveringsvoorwaarden niet te
hanteren, dan vergoedt de verzekering niet meer
dat 50% van de in de polis vermelde bedragen.

Wat is niet verzekerd?
Schade ontstaan door:
 Motorrijtuigen
 Luchtvaartuigen
 Vaartuigen
 Zaken onder opzicht (o.a. gehuurd of geleend)
 Opzet of door bewuste roekeloosheid
 Geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden
 Bedingen (bepaling uit een overeenkomst)
 Molest, zoals gewapend conflict, opstand,
burgeroorlog etc.
 Atoomkernreacties
 Buitenlandse vestigingen
 Niet nakoming bereddingsplicht
(voorkomen/verminderen van schade)
 Asbest

Uitzonderingen en afwijkingen staan vermeld in de
voorwaarden

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waar ben ik gedekt?

Eigen risico

Wereldwijd (met uitzondering van de Verenigde
Staten van Amerika en/of Canada)

Wanneer en hoe betaal ik?
Via uw tussenpersoon.

Wat zijn mijn verplichtingen?

-

Schade zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is melden aan verzekeraar.
Bij de aanvraag van de verzekering moet u alle vragen eerlijk beantwoorden
Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door
U verleent volledige medewerking in geval van schade en moet alle vragen eerlijk beantwoorden
U moet zo veel mogelijk doen om schade te voorkomen of te beperken. U mag geen schuld of
aansprakelijkheid erkennen
U moet de premie op tijd betalen
Bij schade moet u alle overige bekende verzekeringen op geven die van kracht zijn op het verzekerde.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de ingangsdatum zoals vermeld op de polis en eindigt bij opzegging door de
verzekerde of verzekeraar. Als u niet op tijd betaalt, kunnen wij de dekking beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering schriftelijk, danwel per e-mail beëindigen per op de polis vermelde einddatum,
met inachtneming van de opzegtermijn.

