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1.7

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
1.1

Verzekerde
a. de verzekeringnemer;
b. andere met name als verzekerde genoemde natuurlijke
en rechtspersonen

1.2

Aanspraak
Een aanspraak is uitsluitend een tegen verzekerde
schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar
instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van
schade.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld,
die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde
oorzaak, worden als één aanspraak beschouwd en worden
geacht bij de maatschappij te zijn aangemeld ten tijde dat
de eerste aanspraak is gemeld.

1.3
1.3.1

Schade
Schade aan personen:
Letsel of aantasting van de gezondheid van
ondergeschikten al dan niet de dood ten gevolge hebbend
en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende gevolgschade.
Onder schade aan personen wordt niet verstaan de
door de (potentiële) benadeelde gemaakte kosten van
maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in
artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen BW) en
vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de
daaruit voortvloeiende schade.

1.3.2

Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering
tot het einde van deze verzekering.

1.5

Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum
en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de
periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering tot
de premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot
de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, wordt een
dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd.
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het
verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

1.6

LWB 05

Dit zijn de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen molest.

Schade aan zaken:
Beschadiging en/of vernietiging van zaken van
ondergeschikten en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende
gevolgschade.
Onder zaakschade wordt niet verstaan de door de
(potentiële) benadeelde gemaakte kosten van maatregelen
tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW
en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen
de daaruit voortvloeiende schade.

1.4

Molest
Onder molest wordt verstaan:
a. Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de
ander, met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Het
gewapend optreden van militaire eenheden onder de
verantwoordelijkheid van internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie of de West-Europese Unie wordt
hieronder verstaan;
b. Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die
staat betrokken is;
c. Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
e. Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar
gezag;
f. Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Artikel 2 | Omvang van deze verzekering
2.1

Algemeen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
volgens de bepalingen in de Rubrieken van deze
Productvoorwaarden, die alleen van toepassing zijn
indien de desbetreffende Rubriek volgens het polisblad
is meeverzekerd. Deze Productvoorwaarden vormen één
geheel met de hierbij behorende Algemene Voorwaarden.

2.2 Verzekerd bedrag
2.2.1 De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden tezamen
per aanspraak en per verzekeringsjaar:
a. de schade inclusief de wettelijke rente;
b. de kosten van verweer tegen verzekerde aanspraken,
ook indien deze ongegrond zijn c.q. worden bevonden,
alsmede de proceskosten mits het verweer wordt
gevoerd onder leiding van de maatschappij;
gezamenlijk tot ten hoogste de in het polisblad genoemde
verzekerde bedragen.
2.2.2

Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals:
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
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Indien de hiervoor genoemde kosten betrekking hebben
op aanspraken die het verzekerd bedrag overtreffen, dan
is de maatschappij slechts gehouden tot vergoeding van
deze kosten in de verhouding van de door de maatschappij
verschuldigde schadevergoeding tot het totaal bedrag van
de aanspraken.
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2.2.3

de premie is gebaseerd met een door haar te bepalen
percentage. De premie die hieruit voortvloeit wordt dan
als definitief beschouwd. Naar gelang de definitieve premie
hoger of lager is dan de voorlopige, is de verzekeringnemer
verplicht premie bij te betalen of is de maatschappij
verplicht premie terug te betalen.

Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per
verzekeringsjaar, zoals in het polisblad is vermeld, geldt
dat de datum van de eerste schriftelijke melding bij de
maatschappij van de aanspraak bepalend is voor het
verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak wordt
toegerekend.
5.4

Artikel 3 | Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is de gehele wereld met uitzondering van
de USA en/of Canada. Niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd
op het recht van de USA en/of Canada.

Artikel 4 | Uitsluitingen en insluitingen
4.1

4.2

Artikel 6 | Schade

Atoomkernreactie
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, berust op of
verband houdt met een atoomkernreactie, onverschillig hoe
deze reactie is ontstaan.

In aanvulling op het gestelde in artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden, geldt bij schade eveneens de volgende bepaling:
Regeling van schade
De maatschappij is gerechtigd benadeelden rechtstreeks namens
verzekerde schadeloos te stellen, met hen schikkingen te treffen,
dan wel verweer te voeren. Verzekerde is in verband daarmee
verplicht de maatschappij desverlangd de nodige schriftelijke
machtigingen te verstrekken.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-,
garantie- of vrijwaringsbeding of ander beding van
soortgelijke strekking, behalve indien aansprakelijkheid
ook zou hebben bestaan zonder het beding.

4.3

Molest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, berust op of
verband houdt met molest.

4.4

Opzet
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van
zijn handelen of nalaten. Deze bepaling geldt uitsluitend
voor de verzekerde aan wiens handelen of nalaten de
schade is toe te rekenen.

Alleen bij tussentijdse beëindiging van de verzekering op
grond van het bepaalde in artikel 6 en 7 van de Algemene
Voorwaarden heeft de verzekeringnemer recht op
terugbetaling van de definitieve premie over het tijdvak
waarover de verzekering niet van kracht is.

Artikel 7 | Begin en einde van deze verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.1 van de Algemene
Voorwaarden zijn het begin en einde van deze verzekering beide
om 0:00 uur, tenzij anders overeengekomen is in het polisblad.

Artikel 8 | Terrorismerisico
Het terrorismerisico is uitsluitend verzekerd volgens de
gelimiteerde dekking van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 | Premie
5.1

Indien de premie is gebaseerd op variabele factoren, wordt
een voorlopige premie berekend. De maatschappij zal de
voorlopige premie aanpassen aan de definitieve premie over
het voorafgaande verzekeringsjaar.

5.2

Ter vaststelling van de definitieve premie is de
verzekeringnemer verplicht jaarlijks het hiertoe
toegezonden formulier binnen 6 maanden na afloop van
het verzekeringsjaar ingevuld en ondertekend terug te
sturen, dan wel op andere wijze de definitieve gegevens te
verstrekken.

5.3

Indien deze gegevens niet binnen de gestelde termijn
door de maatschappij zijn ontvangen, wordt de premie
over het afgelopen verzekeringsjaar door de maatschappij
vastgesteld. De maatschappij verhoogt de factoren waarop
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Artikel 9 | Omvang van de dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de
hoedanigheid van werkgever voor schade die een ondergeschikte
door een ongeval oploopt als bestuurder van een motorrijtuig
(ongeacht aan wie dat motorrijtuig toebehoort), mits:
a. de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld;
en
b. de aanspraak vóór de ingangsdatum van deze verzekering bij de
verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet
bekend was of redelijkerwijs had kunnen zijn.
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