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BIJZONDERE VOORWAARDEN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BAA 2003
ADMINISTRATIEKANTOREN EN BELASTINGADVIESBUREAUS (MODEL 010113)
ARTIKEL 1
TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN

ARTIKEL 3
DEKKINGSGEBIED

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing naast en
in aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van
Schouten
Insurance International B.V. SII 2003, hierna te noemen
“de algemene voorwaarden”, en zulks uitsluitend indien en
voorzover deze bijzondere voorwaarden op het
polisvoorblad vermeld zijn.

Deze bijzondere voorwaarden bieden voor de activiteiten
in de verzekerde hoedanigheid conform artikel 2 dekking
binnen de grenzen van artikel 4 van de algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 4
BIJZONDERE UITSLUITINGEN

ARTIKEL 2
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
2.1

2.1.A

2.1.B

2.1.C

2.1.D

2.1.E

4.1
4.2

Binnen de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden biedt deze verzekering dekking voor de
aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden
schade ter zake van fouten gemaakt bij alle
werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de
normale praktijk (of gebruikelijke werkzaamheden) van
een in Nederland gevestigd administratiekantoor en/of
belastingadviesbureau. Binnen deze hoedanigheid zijn
begrepen:
Administraties:
- het inrichten van een doelmatige administratie;
- het voeren van een administratie, dan wel het verlenen
van bijstand daarbij;
- het beoordelen van een administratie op haar
doelmatigheid en functioneren;
- het ontwerpen en opstellen van de jaarstukken en andere
verantwoordingen;
- het onderzoeken van administraties, jaarstukken en
andere verantwoordingen en het schriftelijk vastleggen
van bevindingen omtrent dit onderzoek, tevens
inhoudend een oordeel omtrent de getrouwheid van een
financiële rekening en verantwoording, mits daartoe de
wettelijke bevoegdheid is verkregen;
- het analyseren en interpreteren van aan een administratie,
aan jaarstukken of andere verantwoordingen ontleende
gegevens of het geven van advies op grondslag van die
gegevens. (Onder administratie wordt tevens verstaan
salarisadministratie in de ruimste zin des woords);
Belastingaangiften:
het verzorgen van belastingaangiften voor zover deze
gericht zijn op het Nederlandse belastingrecht;
Belastingadvisering:
het geven van fiscale adviezen, alsmede het voeren van
bezwaar-/beroepsprocedures, voor zover deze zijn gericht
op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht);
Opstellen contracten:
het opstellen van gangbare standaardcontracten zoals
arbeidsovereenkomsten/contracten,
huurovereenkomst,
leningovereenkomst, koopovereenkomst roerende zaken,
schenkingsakte, schuldbekentenis, managementovereenkomst, stamrechtovereenkomst, enzovoorts;
Aan- en afmelden:
het aan- en afmelden bij uitvoeringsinstellingen,
ziektekostenverzekeraars, de belastingdienst, ARBOdiensten, pensioenverzekeraars en ziektewet vervangende
verzekeraars.

4.3
4.4
4.5

In aansluiting op artikel 5 van de algemene voorwaarden is
van deze verzekering tevens uitgesloten de aansprakelijkheid verband houdende met of voortvloeiende uit:
vermogensbeheer;
advisering op het gebied van investeringen, beleggingen
en/of vermogensbeheer;
het verrichten van de wettelijk verplichte jaarrekeningcontroles op grond van titel 9 boek 2 BW;
tijdelijke of blijvende betalingsonmacht, surséance van
betaling of faillissement van een verzekerde;
onjuiste adviezen ten aanzien van aanschaf, gebruik en
toepassing van computer hard- en/of software.

ARTIKEL 5
EIGEN RISICO
5.1

5.2

5.3

Schaden –uitgezonderd de kosten conform artikel 3.2 van
de algemene voorwaarden– zullen worden vergoed, onder
aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico per
aanspraak, conform de volgende differentiatie:
- kantoren t/m 3.0 werkzame personen (FTE):
minimum eigen risico EUR 500,00.
- kantoren van 3.1 t/m 6.0 werkzame personen(FTE):
minimum eigen risico EUR 750,00.
- kantoren van 6.1 t/m 10.0 werkzame personen(FTE):
minimum eigen risico EUR 1.000,00.
- kantoren vanaf 10.1 werkzame personen (FTE):
minimum eigen risico EUR 2.500,00.
Het van toepassing zijnde eigen risico volgens de
voorgaande differentiatie wordt bepaald op basis van de
totale kantoorbezetting in FTE per 1 januari van het
verzekeringsjaar waarin de aanspraak tegen de verzekerde
wordt ingediend.
De kantoorbezetting wordt door de verzekeringnemer
opgegeven door middel van het vragenformulier of
aanpassingsformulier voor het verzekeringsjaar waarin de
aanspraak tegen de verzekerde wordt ingediend.
In het geval dat een schade wordt geschikt tot maximaal een
bedrag van twee maal het van toepassing zijnde eigen
risico wordt conform de regeling van artikel 7.2.3 van de
algemene voorwaarden het eigen risico verminderd. Als
eigen risico geldt dan de helft van het bedrag van de
schikking.

ARTIKEL 6
UITLOOPREGELING
6.1

In aanvulling op artikel 2.3 van de algemene voorwaarden,
geldt voor verzekeringnemer gedurende drie maanden na
de contractduur het aanbod tot het verzekeren van
aanspraken die na de contractduur maar voor de einddatum
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld ter
zake van fouten gemaakt tijdens de contractduur of de
(eventuele) inloopperiode conform de navolgende regeling:
12 maanden uitloop tegen een premie van 20% van de
laatste jaarpremie;
24 maanden uitloop tegen een premie van 40% van de
laatste jaarpremie;
36 maanden uitloop tegen een premie van 60% van de
laatste jaarpremie;
48 maanden uitloop tegen een premie van 70% van de
laatste jaarpremie;
60 maanden uitloop tegen een premie van 80% van de
laatste jaarpremie.
Na een uitloopperiode van minimaal 60 maanden is op
verzoek van verzekeringnemer de uitloopdekking te
verlengen op nader overeen te komen condities.
De uitloopdekking conform artikel 6 wordt beoordeeld
conform de polis op het moment direct voorafgaand aan de
einddatum van de verzekering.
De dekking gedurende de gehele uitloopperiode bedraagt
maximaal één maal het verzekerde bedrag conform de polis
op het moment direct voorafgaand aan de einddatum van
de verzekering.
De uitloopdekking van artikel 6 geldt niet voor aanspraken
die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de
contractduur schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld.
In aanvulling op artikel 2.3.3 van de algemene
voorwaarden geldt het aanbod conform artikel 6.1 niet in
geval van beëindiging van de polis door verzekeraars
wegens individueel schadeverloop van de verzekering.
-0-0-0-0-0-
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