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Klik op de vraag om het 
antwoord te lezen.

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.

Aansprakelijkheid - Zuivere vermogensschade beroepen
Avéro Achmea BedrijfActiefPolis®
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Verzekerd

1. Wie zijn de verzekerden?

Verzekeringnemer.

• Ook uw erfgenamen.

• Ook uw bewindvoerder.

• Voor de activiteit op het verzekeringsbewijs.

Alle leden van de maatschap, partners, vennoten, bestuurders, commissarissen of toezichthouders.

• Ook hun erfgenamen.

• Ook hun bewindvoerder.

• Als zij werken voor verzekeringnemer.

• Voor de activiteit op het verzekeringsbewijs.

Alle leidinggevenden en medewerkers.

• Ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers.

• Als zij werken voor verzekeringnemer.

• Voor de activiteit op het verzekeringsbewijs.

Alle bedrijven of rechtspersonen die horen bij het bedrijf, beroep of de organisatie van verzekeringnemer.

• Voor de activiteit op het verzekeringsbewijs.

• Ook hun leden van de maatschap, partners, vennoten, bestuurders, commissarissen of toezichthouders.

• Ook hun leidinggevenden en medewerkers.

• Ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers.

• Als zij werken voor dat bedrijf of die rechtspersoon.

• Voor de activiteit op het verzekeringsbewijs.

2. Welke schade is verzekerd?

Vermogensverlies in geld.

• Verzekerde is aansprakelijk voor de schade

• Alleen als verzekerde dat is volgens alle Nederlandse wetten en regels.

• Per schade geldt het eigen risico dat op het verzekeringsbewijs staat.

3. Welk schadebedrag is verzekerd?

Per aanspraak betalen wij maximaal het bedrag op het verzekeringsbewijs.

Gebeurtenis = voorval dat leidt tot aanspraak op een verzekerde.

Aanspraak = de aansprakelijkstelling van een verzekerde.

•  Is er 1 oorzaak voor meer dan 1 gebeurtenis? Dan tellen we die als 1 aanspraak.

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

•  Is meer dan 1 verzekerde aansprakelijk voor 1 schade? Dan tellen we die als 1 aanspraak.

•  Is er meer dan 1 aansprakelijkstelling voor 1 schade? Dan tellen we die als 1 aanspraak. 

 -  De 1e is de schadedatum.

• Een ander eist schadevergoeding van de verzekerde.

 -  Een eis om iets te doen of na te laten is geen aanspraak. 

Per verzekeringsjaar betalen wij een maximaal bedrag.

• Dit bedrag staat op het verzekeringsbewijs.
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4. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

• Bij een verzekerde schade.

• Ook de kosten om schade te beperken.

• Ook schade aan iets wat de verzekerde hiervoor gebruikt.

• Ook als het niet lukt.

• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per aanspraak.

Kosten voor herstel van documenten die een verzekerde beheert of gebruikt.

• De documenten zijn weg of onbruikbaar.

 - Bijvoorbeeld akten, contracten en brieven.

• Niet verzekerd: documenten die geld waard zijn. 

 - Bijvoorbeeld aandelen of schuldbekentenissen.

• Maximaal € 125.000,- per aanspraak.

• Maximaal € 125.000,- per jaar.

Kosten voor verweer als een verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld.

• Als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren.

• Als wij voor de verzekerde rechtshulp inschakelen.

 - Bij een strafproces of tuchtprocedure.

 � Niet boetes, afkoopsommen en gerechtskosten.

• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per aanspraak.

Wettelijke rente.

• Over het schadebedrag dat wij betalen.

• Maximaal 1 keer het verzekerd bedrag per aanspraak.

5. Wanneer geldt deze verzekering?

Als een gebeurtenis voor het begin van de verzekering plaatsvindt.

• En u niet kon vermoeden dat een verzekerde hiervoor aansprakelijk gesteld zou worden.

• En de verzekerde tijdens de verzekering toch aansprakelijk gesteld wordt.

• En de verzekerde deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.

Als een gebeurtenis tijdens de verzekering plaatsvindt.

• En de verzekerde tijdens de verzekering aansprakelijk gesteld wordt.

• En de verzekerde deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.

Als een gebeurtenis tijdens de verzekering plaatsvindt.

• En de verzekerde tijdens de verzekering nog niet aansprakelijk gesteld is.

 - Maar de verzekerde vermoedt dat hij later aansprakelijk gesteld kan worden.

• En de verzekerde dit vermoeden tijdens de verzekering meldt.

6. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is? 

De andere verzekering gaat voor. 

• Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan. 

• Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering. 

 - Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering. 
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Niet verzekerd

7. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?

De verzekerde pleegt fraude. 

• Verzekerde vertelt niet de waarheid of vertelt niet alles.

 - Of in zijn werk.

 - Of om een vergoeding van ons te krijgen.

 - Of om een verzekering af te sluiten of te houden.

 � Wij melden binnen 6 maanden na ontdekking wat we doen.

• Bij fraude hebben wij de volgende rechten:

 - U betaalt de onderzoekskosten aan ons terug.

 - U betaalt alle uitkeringen aan ons terug.

 - Wij geven uw gegevens door aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).

 � Zo kunnen verzekeraars fraude ontdekken en tegengaan.

 � Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl.

 - Wij doen aangifte bij de politie.

De verzekerde houdt zich niet aan deze verzekeringsvoorwaarden.

• En dit is voor ons nadelig.

De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.

• Het is niet van belang welke schade werkelijk ontstaat.

• De kans is groot dat er schade ontstaat.

 - En verzekerde doet toch iets of niets.

• Verzekerde heeft niet de bedoeling schade toe te brengen.

 - Maar het is zeker dat er schade ontstaat.

• Verzekerde heeft de bedoeling schade toe te brengen.

• Alleen of in een groep.

 - Ook niet verzekerd als verzekerde zelf niets doet.

Gebruik van alcohol, medicijnen of drugs is nooit een excuus.

De verzekerde werkt als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een bedrijf of rechtspersoon.

• En dat bedrijf of die rechtspersoon is geen verzekerde op deze verzekering.

De verzekerde werkt als vervangend leidinggevende.

• Hij vervangt een statutair leidinggevende.

• Hij vervangt een leidinggevende die het beleid van het bedrijf of de rechtspersoon bepaalt.

8. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?

Schade doordat geld weg of onbruikbaar is.

• Ook papier dat geld waard is. Bijvoorbeeld: aandelen of schuldbekentenissen.

• Ook boekhoudkundige verliezen.

Schade doordat een verzekerde een rendement, resultaat of winst garandeert.

• Wel verzekerd voor zover verzekerde ook zonder die garantie aansprakelijk is.

Schade doordat een verzekerde advies geeft over beleggingen of investeringen.

• En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade doordat een verzekerde een fout maakt, waardoor de klant niet hoeft te betalen.

• Honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van de verzekerde.

• Het maakt geen verschil of de klant al betaald heeft.

Schade door een milieu-aantasting.

• En alles wat daarmee te maken heeft.

http://www.stichtingcis.nl
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 Vervolg

8. Welke oorzaken zijn niet verzekerd? 

Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming. 

• En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door (bio-)chemische, elektromagnetische of biologische wapens.

• En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door asbest.

• En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door ernstige conflicten (molest).

• En alles wat daarmee te maken heeft.

• Wij volgen de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars.

 - Deze omschrijving staat in de Begrippen.

Schade door genetische aanpassingen.

• En alles wat daarmee te maken heeft.

Schade door atoomkernreacties.

•  En alles wat daarmee te maken heeft. 

•  Het maakt niet uit hoe de reactie is ontstaan.

•  Wel verzekerd is schade door radioactieve stoffen buiten een kerninstallatie als de verantwoordelijke de 

juiste vergunningen heeft.

 -  Niet verzekerd als een ander aansprakelijk is voor de schade.

Schade door terrorisme en alles wat daarmee te maken heeft,.

Schade door terrorisme hebben we herverzekerd bij de NHT.

(NHT = Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden)

• Wel verzekerd is het bedrag dat wij krijgen van de NHT.

 - Een besluit van de NHT is bindend voor ons en voor verzekerde.

 - Wij betalen het bedrag dat we terugkrijgen van de NHT.

• Verzekerde moet de schade binnen 2 jaar melden.

 - Wij moeten een schade binnen 2 jaar bij de NHT melden.

 - Daarna vervalt het recht op uitkering voor ons en voor verzekerde.

Kijk voor meer informatie over terrorismerisico en de NHT in de Begrippen.

9. Welke schade is niet verzekerd?

Schade aan zaken van een ander.

• Schade aan losse zaken.

• Schade aan onroerend goed.

• Schade aan dieren.

• Ook schade aan software of databestanden.

• Ook het verlies van zaken.

Schade aan een ander.

• Verwonding (lichamelijk of geestelijk).

• Ziekte (lichamelijk of geestelijk).

• Overlijden.

Schade of kosten voor het opnieuw uitvoeren van werk.

• Ook niet verzekerd als het werk was uitbesteed.

• Het maakt niet uit of het werk helemaal of gedeeltelijk opnieuw moet worden uitgevoerd.

• Het maakt niet uit door wie schade werd geleden.

• Het maakt niet uit door wie kosten werden gemaakt.

Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

• Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties.
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 Vervolg

9. Welke schade is niet verzekerd? 

Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.

• Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen op een verbodslijst.

 - Of aan ondernemingen, overheden of andere organisaties op de verbodslijst.

• Ook geen indirecte betalingen.

Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet.

Schade door een buitenlands bedrijfsonderdeel.
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Begrippen

Terrorismerisico

• Schade door een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting 

via ziektekiemen/schadelijke stoffen.

• Een verzekerde neemt maatregelen om zo’n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken. 

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

Verzekeraars hebben in 2003 de NHT opgericht. Wij hebben het terrorismerisico bij de NHT herverzekerd. Op deze

herverzekering is het Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Het clausuleblad Terrorismedekking is onderdeel 

van dit protocol. Download dit protocol en het clausuleblad op www.terrorismeverzekerd.nl.

Ernstige conflicten (molest)

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 een tekst gedeponeerd bij de 

Rechtbank in Den Haag. In die tekst staat dat met molest wordt bedoeld:

• Gewapend conflict.

• Burgeroorlog.

• Opstand.

• Binnenlandse onlusten.

• Oproer.

• Muiterij.

In die tekst staan al deze vormen van molest beschreven.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag!

Avéro Achmea

Postbus 101

7300 AC Apeldoorn

Nederland

www.averoachmea.nl
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