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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en
welke dekkingen u hebt gekozen.
Deze voorwaarden gelden voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers en zijn een aanvulling op de voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules
die op het polisblad staan vermeld.
Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de
bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor
werkgevers. Vervolgens gelden de Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En ten slotte gelden de
Algemene voorwaarden.
Hebt u een Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers of horeca afgesloten? Dan zijn deze voorwaarden een
aanvulling op de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers of horeca. En als we in deze voorwaarden
spreken over voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dan bedoelen wij daarmee de voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers of horeca.

1

Wat is de omvang van de dekking? En welke situaties vallen niet onder de dekking?

1.1 Wanneer en waarvoor bent u verzekerd?
Met deze Aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers bent u binnen de verzekerde hoedanigheid verzekerd voor uw
aansprakelijkheid voor schade van uw ondergeschikte in verband met het verrichten van activiteiten voor uw organisatie, als:
- de schade het gevolg is van een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór of tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering; en
- u of de aansprakelijk gestelde verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet bekend was met deze (mogelijke) schade;
en
- de aanspraak voor de eerste maal tijdens de geldigheidsduur van de verzekering tegen u is ingesteld; en
- de schriftelijke melding van de aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door ons is ontvangen; of
- de schriftelijke melding van de omstandigheid, die kan leiden tot een aanspraak, tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering door ons is ontvangen.
Verder moet het gaan om schade die is veroorzaakt:
- doordat u iets hebt gedaan of nagelaten;
- door het handelen of nalaten van een ander voor wie u aansprakelijk bent;
- door zaken waarvoor u aansprakelijk bent.
1.2 Voor welke schade bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor schade aan personen en schade aan zaken, zoals omschreven in de Aansprakelijkheidsverzekering voor
bedrijven. In deze Aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers onderscheiden wij schade aan personen als gevolg van een:
- Ongeval. Hiermee bedoelen wij een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend
geweld.
- Beroepsziekte. Hiermee bedoelen wij een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte anders dan door een
ongeval.
1.3 Goed werkgeverschap
Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW en/of artikel 6:248 BW voor zuivere
vermogensschade dat een ondergeschikte lijdt. Omdat u als werkgever:
- niet een behoorlijke verzekering voor uw ondergeschikte hebt afgesloten, of
- de ondergeschikte geen vergoeding hebt verstrekt om zelf een behoorlijke verzekering af te sluiten.
Dit geldt alleen als de ondergeschikte door een ongeval schade lijdt in verband met het verrichten van activiteiten voor uw
organisatie, een zakenreis of deelname aan een werkgerelateerde activiteit.
U bent niet verzekerd als het ongeval is veroorzaakt tijdens deelname aan het verkeer met een motorrijtuig, waarvan de
ondergeschikte de bestuurder of een passagier is. Maar, is de ondergeschikte passagier van het openbaar vervoer, of
bestuurder of passagier van een motorrijtuig waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt? Dan bent u wel verzekerd.
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1.4 Welke situaties vallen niet onder de dekking (de uitsluitingen)?
In aanvulling op de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vindt u in de tabel hieronder in welke situaties u
niet bent verzekerd.
Situatie

Niet verzekerd

Overtreding
voorschriften

U bent niet verzekerd voor schade aan uw
ondergeschikte als:
- uw handelen of nalaten in strijd is met
een regeling of overheidsvoorschrift over
arbeidsomstandigheden, en
- u dit wist of redelijkerwijs had moeten
weten, en
- het te verwachten was dat door uw
handelen of nalaten schade aan uw
ondergeschikte zou ontstaan.

Uitzonderingen

Let op: bent u een vennootschap onder firma
of een commanditaire vennootschap? Dan
bedoelen wij met ‘u’ een beherend vennoot
Bent u een rechtspersoon? Dan bedoelen wij
met ‘u’:
- Een lid van de directie of bedrijfsleiding;
- Een functionaris in dienst van u,
die door een lid van de directie of
bedrijfsleiding is belast met bijzondere
verantwoordelijkheid voor de naleving van
de regeling of overheidsvoorschriften over
arbeidsomstandigheden.
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