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ARTIKEL 1
TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN

3.5

Onder ongeval in de zin van deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan een onvoorzien, plotseling,
onverwacht van buiten af op het lichaam of de zaak van
een ondergeschikte inwerkend geweld waaruit rechtstreeks zaakschade of personenschade ontstaat.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing naast
en in aanvulling op de Algemene voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Informatieen Communicatietechnologie (ICT) SII 2008 BAI, hierna
te noemen “algemene voorwaarden”.

3.6
3.6.1
3.6.2

ARTIKEL 2
DOORHALINGEN
Het bepaalde in de artikelen 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 4 en 5
van de algemene voorwaarden wordt geacht te zijn
doorgehaald.

3.1

ARTIKEL 3
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Handelen en nalaten
Onder handelen en nalaten wordt verstaan een handelen of
nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen
of nalaten wordt gelijk gesteld een schadegeval, dat
uitsluitend vanwege een aan een verzekerde toebehorende
hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van een verzekerde komt. Indien
sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien is bepalend
de datum van aanvang van deze reeks.

3.2

Aanspraak
Onder een aanspraak wordt verstaan een vordering tot
vergoeding van schade, ingesteld tegen een verzekerde
op grond van een handelen of nalaten. Aanspraken die
verband houden met hetzelfde handelen of nalaten,
worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht
tegen verzekerden te zijn ingesteld ten tijde van de eerste
aanspraak.

3.3

Derden
Derden is iedereen, met uitzondering van de verzekerden
en/of andere rechtspersonen die in een economische en/of
organisatorische eenheid met één of meer verzekerden
verbonden zijn. De verzekerden worden onderling niet als
derden beschouwd. Verzekerden worden onderling echter
wel als derden beschouwd indien de schade, waarop de
aanspraak betrekking heeft, wordt geleden door een
ondergeschikte.

3.4

Milieuaantasting
Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot,
lozing, doorsijpeling, het loslaten of de ontsnapping van
enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voorzover die
een prikkelende werking en/of besmetting en/of bederf
veroorzakende en/of verontreinigende werking heeft in of
op de bodem, lucht, het oppervlakte water of enig(e) al
dan niet ondergronds(e) water(gang).

Ongeval

4.1

Schade
Onder schade in de zin van deze bijzondere voorwaarden
wordt verstaan:
-zaakschade en/of personenschade;
-schade door een ondergeschikte geleden in het vermogen
in verband met een ongeval en waarvoor een verzekerde
op grond van artikel 7:611 BW en/of 6:248 BW als
werkgever een behoorlijke verzekering (of vergoeding
ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen
te verzorgen.

ARTIKEL 4
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
Omvang van de dekking

4.1.1

Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade.
4.1.1.1 Voor de aansprakelijkheid van een verzekerde als
werkgever voor schade als genoemd in artikel 3.6.2 als
gevolg van een ongeval dat ondergeschikte als
bestuurder, op- of inzittende van een motorrijtuig
overkomt biedt deze verzekering uitsluitend dekking
indien en voorzover daarvan op het voorblad van de polis
aantekening is gemaakt of indien ten behoeve van de
ondergeschikte (elders) een SVI, OIV, Wegam of een
vergelijkbare verzekering van kracht is.
4.1.2 Dekking wordt geboden voor aanspraken ingesteld
tijdens de contractduur alsmede gemeld aan verzekeraars
tijdens de contractduur of binnen 60 dagen na de
einddatum.
4.1.2.1 De dekking van de verzekering wordt beoordeeld
conform de polis op het moment van de aanspraak.
4.1.3 Eveneens bestaat er dekking voor aanspraken die na de
contractduur tegen een verzekerde zijn ingesteld, mits de
aanspraak voortvloeit uit een tijdens de contractduur
schriftelijk aan verzekeraars gemelde omstandigheid.
4.1.3.1 De dekking van de verzekering wordt in dat geval
beoordeeld conform de polis op het moment van de
omstandigheid.
4.1.4
In afwijking van artikel 4.1.2.1 en artikel 4.1.3.1
geschiedt de bepaling van de hoogte van het verzekerde
bedrag conform de polis op het moment van het handelen
en nalaten, tot een maximum en als onderdeel van het
verzekerde bedrag op het moment van de aanspraak,
respectievelijk op het moment van de omstandigheid.
4.1.5
In afwijking van artikel 4.1.2.1 en artikel 4.1.3.1
geschiedt de bepaling van de omvang van de verzekerde
hoedanigheid conform de polis op het moment van het
handelen en nalaten, met uitzondering van de na het
moment van het handelen en nalaten door verzekeraars
in de verzekerde hoedanigheid aangebrachte beperkingen.
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4.1.6

4.1.7

Behoudens dekking van het inlooprisico conform de
inloopregeling van artikel 4.2 wordt dekking geboden
voor het handelen en nalaten tijdens de contractduur.
Het eigen risico voor aanspraken in het kader van deze
bijzondere voorwaarden bedraagt EUR 250,00 per
aanspraak voor zaakschade.

Inloopregeling

4.2.1

In aansluiting op artikel 4.1.6 biedt deze verzekering
eveneens dekking voor aanspraken die voortvloeien uit een
handelen of nalaten in de periode voorafgaand aan de
begindatum van deze verzekering (inlooprisico), mits door
verzekerde wordt aangetoond dat ten tijde van het
handelen of nalaten (elders) een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was.
Indien geen voormalige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was ten tijde van het handelen of
nalaten, is het inlooprisico uitsluitend verzekerd indien en
voor zover daarvan aantekening is gemaakt in de polis.
In afwijking van artikel 4.1.4 geschiedt de bepaling van
de hoogte van het verzekerde bedrag conform de
voormalige polis op het moment van het handelen of
nalaten, tot een maximum en als onderdeel van het
verzekerde bedrag op het moment van de aanspraak,
respectievelijk op het moment van de omstandigheid.
In het kader van de inloopregeling van artikel 4.2 is
artikel 4.1.5 niet van toepassing.

4.2.3

4.2.4

4.3

ARTIKEL 7
UITSLUITINGEN
7.1

4.2

4.2.2

aanhangig worden gemaakt in de USA/Canada en/of zijn
onderworpen aan het recht van die landen.

Andere verzekeringen
In geval van een gedekte schade als genoemd in artikel
3.6.2 waarbij ten tijde van het ongeval ten behoeve van
de ondergeschikten een SVI, OIV of een vergelijkbare
verzekering van kracht is, wordt de schadevergoeding
onder die andere polis in mindering gebracht op de
schadevergoeding krachtens onderhavige polis.

7.2

7.3

a)

b)

7.4

ARTIKEL 5
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
De verzekerde hoedanigheid waarvoor de polis conform
deze bijzondere voorwaarden dekking biedt, is de
hoedanigheid van werkgever alsmede de hoedanigheid
conform de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of conform
de overige polisbepalingen een en ander als op het
polisblad vermeld alsmede alle daarbij behorende
activiteiten.

7.5
7.5.1
a)

ARTIKEL 6
DEKKINGSGEBIED
6.1

6.2

Deze verzekering is uitsluitend van toepassing voor
aanspraken die zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig
worden gemaakt in één van de landen behorende tot de
Europese Economische Ruimte (EER), en die zijn
onderworpen aan het recht van die landen.
Voor aanspraken die verband houden met of voortvloeien
uit reizen die een verzekerde maakt in zijn beroep of
bedrijf geldt dat deze verzekering eveneens van
toepassing is voor aanspraken die zijn ingesteld en/of
rechtens aanhangig worden gemaakt buiten de Europese
Economische Ruimte (EER), en/of die zijn onderworpen
aan het recht van landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Van deze dekking zijn
echter uitgesloten aanspraken die voortvloeien uit het
tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van
activiteiten in de hoedanigheid zoals in de polis
omschreven en die zijn ingesteld en/of rechtens

b)
c)

d)

e)
7.5.2
a)
b)

Niet verzekerd zijn aanspraken:
die voortvloeien uit een boete-, schadevergoedings-,
vrijwarings-, garantie-, of dergelijk beding, behalve
indien en voorzover een verzekerde ook zonder dat
beding aansprakelijk zou zijn geweest;
tot vergoeding van schade die veroorzaakt is door,
opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Verzekerd blijft
evenwel: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of niet-militaire beveiligingsdoeleinden, indien en voorzover er een door de bevoegde
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen én er geen derde
aansprakelijk is voor de geleden schade krachtens enige
wet of verdrag;
tot vergoeding van schade veroorzaakt door of
toegebracht met (lucht)vaartuigen; ten aanzien van
vaartuigen blijft evenwel verzekerd:
zaakschade die veroorzaakt is door of met een kano, een
roeiboot, een zeilvaartuig met een zeiloppervlakte van
28m² en minder, een vaartuig met een eigen voortstuwing
van niet meer dan 3 kw (ca 4 pk);
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een
verzekerde als passagier (dus niet als bestuurder) van een
(lucht)vaartuig;
tot vergoeding van schade veroorzaakt door of ontstaan
uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze
begrippen zijn gedefinieerd in de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 'sGravenhage is gedeponeerd onder nummer 136/1981;
tot vergoeding van schade veroorzaakt door of
toegebracht met motorrijtuigen.
verzekerd blijft evenwel de aansprakelijkheid:
van een verzekerde als werkgever, voor schade als
bedoeld in artikel 3.6.1 veroorzaakt door een ondergeschikte door of met een motorrijtuig, dat de aansprakelijk gestelde verzekerde niet in eigendom heeft, bezit of
waarvan hij niet de verzekeringsplichtige houder is;
voor schade als genoemd in artikel 3.6.1 toegebracht door
een verzekerde als passagier van een motorrijtuig;
voor schade als genoemd in artikel 3.6.1 veroorzaakt
door of toegebracht met lading of andere zaken, terwijl
deze worden geladen of gelost op of van een motorrijtuig;
voor schade als genoemd in artikel 3.6.1 veroorzaakt
door of toegebracht met aanhangwagens die na van een
motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig
buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;
van een verzekerde als werkgever zoals beschreven in
artikel 4.1.1.1.
de in artikel 7.5.1e omschreven dekking geldt evenwel
nimmer terzake van schade:
veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder
zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of
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c)

7.5.3

7.5.4

7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.7

7.8

7.8.1
a)

b)

c)

7.9

enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel
verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de
wet of overheid is of zou zijn verboden;
schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is
van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de
rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is
ontzegd.
de in artikel 7.5.2b en 7.5.2c omschreven dekkingsbeperkingen gelden niet ten aanzien van schade geleden
door ondergeschikten die aantonen dat de daarin
genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en
tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan
geen enkel verwijt treft.
de in artikel 7.5.1 omschreven dekking geldt evenwel
nimmer terzake van de aansprakelijkheid waarvoor de
verzekerden in artikel 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.5 van de
algemene voorwaarden genoemd een verzekeringsplicht
hebben krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen of analoge buitenlandse wetgeving;
strekkende tot:
vergoeding van beschadiging, vernietiging of verloren
gaan van zaken die door of onder verantwoordelijkheid
van de verzekerden zijn (op-)geleverd;
vervanging, herstelling of verbetering van zaken die door
of onder verantwoordelijkheid van verzekerden zijn (op-)
geleverd;
het geheel of gedeeltelijk opnieuw naar behoren
uitvoeren van werkzaamheden die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd.
Voor dit artikel 7.6 geldt een en ander met inbegrip van
de schade wegens het niet of niet naar behoren kunnen
gebruiken van de zaken die zijn (op-)geleverd of waaraan
werkzaamheden zijn uitgevoerd, en ongeacht door wie de
kosten zijn gemaakt of door wie de schade is geleden;
tot vergoeding van opzettelijk door een verzekerde
veroorzaakte schade voorzover deze schade daarvan het
beoogde of zekere gevolg is. Bij opzet door een
ondergeschikte als bedoeld in artikel 1.2.3 van de
algemene voorwaarden, behouden de overige in artikel
1.2 van de algemene voorwaarden genoemde verzekerden
recht op dekking, mits hen terzake van de opzet geen
enkel verwijt treft;
tot vergoeding van zaakschade aan zaken die de
aansprakelijk gestelde verzekerde of iemand namens hem
behandelt, bewaart, bewerkt, bewoont, vervoert, in
gebruik heeft, te huur heeft, te leen heeft, of om welke
reden dan ook onder zich heeft;
Verzekerd blijft evenwel:
zaakschade aan zaken van een ondergeschikte;
de aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken van een
ondergeschikte, waarvoor verzekerde als werkgever
aansprakelijk kan worden gehouden;
de aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die een
verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of
bewaargeving onder zich had, indien en voor zover een
brandverzekeraar, die zich heeft verbonden te handelen
overeenkomstig de Bedrijfsregeling Brandregres 2000, of
een vervangende regeling, deze schade heeft vergoed;
de aansprakelijkheid voor zaakschade aan door
verzekerde gehuurde of ter beschikking gestelde
terreinen, panden, lokalen, stands en dergelijke tijdens
deelname aan tentoonstellingen, beurzen etc;
tot vergoeding van schade in verband met een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting een plotselinge,
onzekere gebeurtenis is, en deze gebeurtenis niet het
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces;

7.10

7.11
7.12

7.13

tot vergoeding van schade ten gevolge van een handelen
of nalaten dat bewust in strijd is met enig van
overheidswege gegeven voorschrift terzake van
arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in
opdracht van of met goedvinden van verzekerden. Indien
de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt
voor toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde
verstaan, een lid van de directie of de bedrijfsleiding,
alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die
is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de
naleving van eerdergenoemde voorschriften;
tot vergoeding van schade ontstaan vóór de ingangsdatum van de dekking;
tot vergoeding van schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of
asbesthoudende zaken;
tot vergoeding van schade als genoemd in artikel 3.6.2
inzake een ongeval vóór 1 januari 2009.
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