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BIJZONDERE VOORWAARDEN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BAB 2003
ASSURANTIEBEMIDDELAARS EN FINANCIËLE DIENSTVERLENERS (MODEL 010114)
ARTIKEL 1
TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN

2.6

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 voor zover deze
bijzondere voorwaarden op het polisvoorblad vermeld zijn.
De in het kader van deze bijzondere voorwaarden aan de Wet
op het Financieel Toezicht (Wft) ontleende begrippen worden
uitgelegd conform de genoemde wet.

ARTIKEL 3
DEKKINGSGEBIED

ARTIKEL 2
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
2.1
2.1.A

2.1.B

2.1.C

2.1.D
2.2

2.3

2.4

2.5

inschrijvingen. Verzekeraars hebben vervolgens het recht om
de verzekering tussentijds te beëindigen.
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde de in artikel 2.5 genoemde verplichting
niet nakomt en daardoor de belangen van verzekeraars zijn
geschaad.

3.1

De verzekerde hoedanigheid waarvoor de polis conform deze
bijzondere voorwaarden dekking biedt:
De bemiddeling bij en de advisering met betrekking tot
verzekeringen:
- Schadeverzekeringen particulier;
- Schadeverzekeringen zakelijk;
- Inkomensverzekeringen;
- Zorgverzekeringen;
- Pensioenverzekeringen incl. premiepensioenvorderingen;
- Vermogen;
Binnen deze bepaling worden tevens begrepen activiteiten in
het kader van riskmanagement, schadebehandeling en
assurantiemakelaardij.
De bemiddeling bij en de advisering met betrekking tot:
- Hypothecair krediet;
- Consumptief krediet;
- Betaalrekeningen;
- Spaarrekeningen;
- Elektronisch geld;
Activiteiten in de hoedanigheid van Cliëntenremisier.
Activiteiten in het kader van het Nationaal Regime:
- De advisering met betrekking tot beleggingsfondsen;
- Het ontvangen en doorgeven van orders in
beleggingsfondsen.
In het kader van deze bepaling wordt onder ‘beleggingsfondsen’ limitatief verstaan de deelnemingsrechten in
beleggingsinstellingen conform het Nationaal Regime.
Activiteiten in de hoedanigheid van Gevolmachtigd Agent.
Binnen de verzekerde hoedanigheid van artikel 2.1 zijn
tevens verzekerd de bemiddeling bij en de advisering met
betrekking tot combinaties van één of meer onder artikel 2.1
genoemde producten.
Binnen de verzekerde hoedanigheid van artikel 2.1 is tevens
verzekerd het verzorgen van belastingaangiften voor
particulieren.
De dekking conform deze bijzondere voorwaarden geldt
uitsluitend voor binnen de verzekerde hoedanigheid verrichte
activiteiten ten aanzien waarvan verzekerde desgevraagd kan
aantonen ten tijde van de gemaakte fout te beschikken over
de bij wet vereiste vergunningen, vrijstellingen en/of
inschrijvingen.
Verzekerden zijn verplicht verzekeraars zo spoedig mogelijk
te informeren indien als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden de werkzaamheden niet kunnen
worden verricht onder toezicht van degene die beschikt over
de bij wet vereiste vergunningen, vrijstellingen en/of

3.2

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 en met inachtneming van de regelingen van
artikel 3.1 en 3.2.
Binnen de grenzen van artikel 4 van de algemene voorwaarden
bieden deze bijzondere voorwaarden in verband met de
activiteiten in het kader van de bemiddeling bij en de
advisering met betrekking tot hypothecair krediet, uitsluitend
dekking voor aanspraken die betrekking hebben op in
Nederland, België, Luxemburg of Duitsland gelegen
onroerende zaken.
Binnen de grenzen van artikel 4 van de algemene voorwaarden
bieden deze bijzondere voorwaarden in verband met de
activiteiten in het kader van het Nationaal Regime uitsluitend
dekking voor aanspraken ingesteld en/of rechtens aanhangig
gemaakt in de landen behorende tot de Europese Economische
Ruimte (EER) en onderworpen aan het recht van die landen.

ARTIKEL 4
BIJZONDERE UITSLUITINGEN

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

In aansluiting op artikel 5 van de algemene voorwaarden is
van deze verzekering tevens uitgesloten de aansprakelijkheid
verband houdende met of voortvloeiende uit:
activiteiten in het kader van herverzekering;
orderuitvoering en vermogensbeheer;
advisering op het gebied van investeringen, beleggingen
en/of vermogensbeheer, tenzij als bedoeld onder artikel
2.1.C.;
tijdelijke of blijvende betalingsonmacht, surséance van
betaling of faillissement van verzekeraars, assuradeuren,
volmachtbedrijven, arbodiensten, beleggingsfondsen en/of
geldverstrekkende bedrijven;
fiscale advisering, tenzij het betreffende advies direct
verband houdt met activiteiten binnen de verzekerde
hoedanigheid als genoemd onder artikel 2;
(tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement,
rentabiliteit e.d. van financiële instrumenten en andere
vormen van beleggingen en investeringen.

ARTIKEL 5
SCHADEREGELING - EIGEN RISICO
5.1

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):
EUR
500,00;
- kantoren van 3,1 t/m 10,0 werkzame personen(FTE):
EUR 1.500,00;
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- kantoren vanaf 10,1 werkzame personen (FTE):
EUR 3.000,00.
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.

5.2

5.3

6.5

6.6

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.

Schaderegeling - KiFiD
5.4

In aanvulling op artikel 7 van de algemene voorwaarden geldt
dat, indien een aanspraak tot schadevergoeding die tegen
verzekerde wordt ingesteld ter beoordeling wordt voorgelegd
aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en de
Geschillencommissie hierover in de vorm van een bindend
advies oordeelt, verzekeraars het oordeel van de
Geschillencommissie over de aansprakelijkheid en de omvang
van de te vergoeden schade dan zullen volgen, een en ander
echter met inachtneming van hetgeen elders in de
polisvoorwaarden is overeengekomen.
Op straffe van verlies van dekking is verzekerde verplicht om,
indien verzekeraars hiertoe besluiten, mee te werken aan de
mogelijkheden om de aanspraak waarover door de
Geschillencommissie in de vorm van een bindend advies is
geoordeeld aan de civiele rechter voor te leggen.

5.5

ARTIKEL 6
UITLOOPREGELING
6.1

6.2

6.3

6.4

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 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.
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