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Voorwaarden   Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering  Amsterdam
voor motorrijtuigbestuurders
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden die ook op deze  
verzekering van toepassing zijn.

ArtikeL 1

SPecifieke BegriPSoMSchrijViNgeN

in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ArtikeL 1.1

VerzekerDe

1 Verzekeringnemer.
2  De ondergeschikten (waaronder mede begrepen 

vrijwilligers en stagiaires) van verzekeringnemer.

ArtikeL 1.2

DerDeN

iedereen met uitzondering van de aansprakelijk 
gestelde verzekerde.

ArtikeL 1.3

SchADe

onder schade wordt verstaan: 
1 Schade aan personen
  Dood, letsel of aantasting van de gezondheid van 

personen en de op geld waardeerbare gevolgen 
daarvan.

2 Schade aan zaken
 –  Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van 

zaken van derden en de op geld waardeerbare 
gevolgen daarvan.

 –  het verontreinigd of vuil worden van zaken van 
derden en de op geld waardeerbare gevolgen 
daarvan.

ArtikeL 1.4

hANDeLeN of NALAteN

hieronder wordt verstaan een handelen of nalaten 
waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen 
of nalaten wordt gelijk gesteld de aansprakelijkheid 
voor schade:
–  welke krachtens de wet op grond van een aan 

verzekerde toebehorende hoedanigheid voor zijn 
rekening komt;

–  welke op grond van de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

ArtikeL 1.5

AANSPrAAk

een vordering van een derde tot vergoeding van 
schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten 
ingesteld tegen een verzekerde. Meerdere aanspraken, 
al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die 
verband houden met of voortvloeien uit hetzelfde  
han-delen of nalaten, of uit een opeenvolgend 
handelen of nalaten met dezelfde oorzaak, worden 
als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij 
de maatschappij te zijn aangemeld op het moment 
waarop de eerste aanspraak is aangemeld.

ArtikeL 1.6

oMStANDigheiD

een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband 
houden met een bepaald handelen of nalaten, waarvan 
in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze 
zullen leiden tot een aanspraak.

ArtikeL 1.7

geLDigheiDSDuur

De periode vanaf de ingangsdatum tot de datum van 
beëindiging van de verzekering.

ArtikeL 1.8

VerzekeriNgSjAAr

een periode van twaalf maanden vanaf de hoofdpre-
mievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke 
duur. indien de periode vanaf de ingangsdatum van de 
verzekering tot de hoofdpremievervaldag of vanaf de 
hoofdpremievervaldag tot de datum van beëindiging 
van de verzekering korter is dan twaalf maanden,
wordt een dergelijke periode ook als één verzekerings-
jaar beschouwd.
Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf maanden is
het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

ArtikeL 2

oMVANg VAN De DekkiNg

ArtikeL 2.1

DekkiNg

Verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid voor 
schade aan:
–  een ondergeschikte die tijdens het verrichten van 

de in de polis vermelde bedrijfsactiviteiten voor 
de verzekerde rechtspersonen een motorrijtuig 
bestuurde; en

–  deze aansprakelijkheid is gedekt onder de 
Algemene voorwaarden en de Voorwaarden 
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor 
motorrijtuigbestuurders; mits

–  de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste 
maal tegen de verzekerde is ingesteld tijdens de 
geldigheidsduur van de verzekering; en

–  tijdens deze geldigheidsduur de schrifte-
lijke melding hiervan door de maatschappij is 
ontvangen; en

–  de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij 
het aangaan van de verzekering noch bekend was 
bij verzekeringnemer noch bij de aansprakelijk 
gestelde verzekerde. indien een omstandigheid 
voor de eerste maal schriftelijk bij de maatschappij 
is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voort-
vloeit - ongeacht op welk tijdstip - worden geacht 
bij de maatschappij te zijn aangemeld op de 
ontvangstdatum van deze melding.

Deze verzekering is geen verzekering in de zin van de 
WAM of analoge buitenlandse wet.
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ArtikeL 2.2

AANVANg VAN De DekkiNg

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden 
vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet 
verzekerd. 

ArtikeL 2.3

NAMeLDiNg

uit artikel 2.1 vloeit voort dat aanspraken of omstan-
digheden die aan de maatschappij worden gemeld na 
de beëindiging van de verzekering niet zijn verzekerd.
1 Beëindiging door de maatschappij
  indien de maatschappij gebruik maakt van het 

recht om de verzekering te beëindigen anders dan 
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 
gegevens, heeft verzekeringnemer het recht om 
tot maximaal één jaar na de feitelijke beëindigings-
datum aanspraken te melden.

2 Beëindiging wegens staking bedrijfsactiviteiten
  indien de verzekering eindigt wegens beëindiging 

van de (verzekerde) beroeps- en bedrijfsactivi-
teiten dan geldt het in dit artikel genoemde recht 
tot maximaal drie jaar. 

Aanspraken die gemeld worden in deze verlengde 
meldingstermijnen, vallen onder de dekking indien 
zij voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft 
plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de 
verzekering.
3 toerekening aan laatste verzekeringsjaar
  Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn 

van één respectievelijk drie jaar als genoemd in 
dit artikel, geldt dat deze worden toegerekend 
aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigings-
datum is gelegen. De voor dit jaar geldende limiet 
per verzekeringsjaar is op deze aanspraken van 
toepassing.

ArtikeL 2.4

VerzekerD BeDrAg

1 Verzekerd bedrag per aanspraak
  De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden 

tezamen, per aanspraak de schade tot ten hoogste 
het in de polis genoemde verzekerde bedrag per 
aanspraak.

2 Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
  Voor alle in enig verzekeringsjaar aangemelde 

aanspraken en omstandigheden samen zal de 
maatschappij echter niet meer vergoeden dan het 
in de polis genoemde bedrag per verzekeringsjaar.
De ontvangstdatum van de eerste melding bij de 
maatschappij van de aanspraak respectievelijk de 
omstandigheid is bepalend voor het verzekerings-
jaar waaraan de aanspraak of de omstandigheid 
wordt toegerekend.

3 extra vergoedingen
  De maatschappij vergoedt per aanspraak boven 

het verzekerde bedrag per aanspraak, tot 
ten hoogste een bedrag gelijk aan het verze-
kerde bedrag per aanspraak, voor al het hierna 
genoemde samen:

 

 – kosten van verweer
   De kosten van met goedvinden of op verzoek 

van de maatschappij verleende rechtsbijstand 
en gevoerde procedures tegen ingestelde 
aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, 
met inbegrip van de proceskosten tot beta-
ling waarvan een verzekerde mocht worden 
veroordeeld. indien de schadevergoedingsplicht 
van de verzekerde het verzekerde bedrag 
per aanspraak overschrijdt, worden de hier 
bedoelde kosten vergoed in de verhouding van 
het verzekerde bedrag per aanspraak tot de 
schadevergoedingsplicht van verzekerde.

 – Wettelijke rente
   De wettelijke rente over het door de verzeke-

ring gedekte deel van een aanspraak.

Artikel 2.5

DekkiNgSgeBieD

1 Algemeen
  het dekkingsgebied is de gehele wereld. Niet 

verzekerd is echter de aansprakelijkheid die is 
gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten 
van Amerika en/of canada.

2 zakenreizen
  Voor zakenreizen blijft het dekkingsgebied de 

gehele wereld. echter voor aanspraken die voort-
vloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk 
verrichten van de bedrijfsactiviteiten van de  
verzekerde, blijft het bepaalde in artikel 2.5.1.  
van kracht.

3 Vestigingen buiten Nederland
  Deze verzekering heeft geen betrekking op  

vestigingen van verzekerde buiten Nederland.

ArtikeL 2.6

eLDerS LoPeNDe VerzekeriNgeN

in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 van de 
Algemene voorwaarden geldt dat indien blijkt dat 
de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid 
eveneens op een andere polis is gedekt of daarop zou 
zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou 
hebben bestaan, dekt deze verzekering uitsluitend het 
verschil in voorwaarden en verzekerde bedragen met 
die andere polis. een eventueel eigen risico dat voor 
een andere verzekering geldt, wordt niet vergoed.

ArtikeL 3

BijzoNDere uitSLuitiNgeN eN iNSLuitiNgeN

Naast de uitsluitingen vermeld in de Algemene  
voorwaarden gelden de in dit artikel genoemde 
uitsluitingen en bijzondere insluitingen.

ArtikeL 3.1

oPzet

in afwijking van de uitsluiting opzet en vormen van 
schuld als omschreven in de Algemene voorwaarden is 
niet verzekerd de aansprakelijkheid van een  
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of  
voortvloeiende uit
1  opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 

wederrechtelijk handelen of nalaten;
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2  gedragingen die onder 3.1.1 vallen, gepleegd in 
groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf 
zodanig heeft gehandeld of nagelaten.  
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk 
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde 
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen 
verkeert, dat deze niet in staat is zijn/haar wil te 
bepalen.

De uitsluitingen onder 3.1.1 en 3.1.2 gelden niet voor 
de aansprakelijkheid van een verzekerde als werk-
gever voor schade indien het een handelen of nalaten 
van een of meer ondergeschikten betreft waarvoor 
een verzekerde als werkgever geen verwijt te maken 
valt. indien de verzekerde een rechtspersoon, een 
vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap is, wordt onder een verzekerde verstaan 
een bestuurder (in de zin van Boek 2 van het BW) dan 
wel een beherend vennoot.

ArtikeL 4

PreMieVAStSteLLiNg

indien de verzekeringnemer niet binnen de gestelde 
termijn voldoet aan een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek als omschreven onder premievaststelling in 
de Algemene voorwaarden, heeft de maatschappij het 
recht om de geldende premie te verhogen met 50% 
of zoveel meer als de maatschappij toekomt op grond 
van de haar bekende gegevens.
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