BIJZONDERE VOORWAARDEN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BABO 2008
ARTIKEL 1
TOEPASSING BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 3
Bijzondere Uitsluitingen

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing naast en in
aanvulling op de Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schouten Insurance
International B.V. SII 2003 (Model 010107), hierna te
noemen “de algemene voorwaarden”, en zulks uitsluitend
indien en voorzover deze bijzondere voorwaarden op het
polisvoorblad vermeld zijn.

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

ARTIKEL 2
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
2.1

2.1.1

2.1.2
2.2

2.3

2.4

3.1.4

De polis biedt conform deze bijzondere voorwaarden dekking
voor werkzaamheden op het gebied van de bemiddeling bij
en advisering met betrekking tot:
- vestiging van praktijken/bedrijven;
- overdracht- en fusies van praktijken/bedrijven;
- praktijkassociaties.
Onder de voornoemde werkzaamheden wordt in ieder geval
(ook) verstaan:
- bemiddeling bij en advisering met betrekking tot
(bedrijfs)financieringen;
- advisering met betrekking tot verzekeringen en
pensioenen;
- waardebepalingen van bedrijven;
- controleren en/of beoordelen van jaarverslagen en/of
andere rapportages;
- opstellen van contracten en/of overeenkomsten;
- fiscale en/of juridische advisering.
Binnen de verzekerde hoedanigheid is tevens verzekerd
projectmanagement in het kader van bedrijfsovernames.
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 door of bij wet vereiste vergunningen, vrijstellingen,
inschrijvingen en/of diploma’s.
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,
inschrijvingen of diploma’s. Verzekeraars hebben vervolgens
het recht om de verzekering tussentijds te beëindigen.
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde de in artikel 2.3 genoemde verplichting niet
nakomt en daardoor de belangen van verzekeraars zijn
geschaad.

3.1.5
3.1.6
3.1.7

In aansluiting op artikel 5 van de algemene voorwaarden is
van deze verzekering tevens uitgesloten de aansprakelijkheid
verband houdende met of voortvloeiende uit:
insolventie, surseance van betaling of faillissement van een
geldverstrekkend bedrijf;
toezeggen of garanderen van rendementen;
adviezen die niet schriftelijk zijn uitgebracht en/of die niet
zijn gebaseerd op door opdrachtgever schriftelijk verstrekte
gegevens;
het
bewust
overschrijden
van
kostenbegrotingen,
tijdsplanningen en/of volmachten;
bemiddeling bij assurantiën/verzekeringen;
advisering op het gebied van beleggingen en/of
vermogensbeheer;
werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de normale
praktijk van een Accountant, juridisch en/of fiscaaladviseur,
tenzij in het kader van bedrijfsovernames/fusies.

Milieu-aantasting
3.2

In het kader van deze bijzondere voorwaarden is de
uitsluiting zoals genoemd in artikel 5.3 van de algemene
voorwaarden niet van toepassing.

ARTIKEL 4
UITLOOPREGELING
4.1

In aanvulling op artikel 2.3 van de algemene voorwaarden,
geldt voor verzekeringnemer het aanbod tot het verzekeren
van aanspraken die na de contractduur maar voor de
einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn
ingesteld terzake van fouten gemaakt tijdens de contractduur
of de (eventuele) inloopperiode conform de navolgende
regeling:
- Bij een contractduur van minimaal 1 jaar:
12 maanden uitloopdekking tegen een premie van 40% van
de laatste jaarpremie;
- Bij een contractduur van minimaal 2 jaar:
24 maanden uitloopdekking tegen een premie van 60% van
de laatste jaarpremie;
- Bij een contractduur van minimaal 3 jaar:
36 maanden uitloopdekking tegen een premie van 75% van
de laatste jaarpremie;
- Bij een contractduur van minimaal 4 jaar:
48 maanden uitloopdekking tegen een premie van 90% van
de laatste jaarpremie;
- Bij een contractduur van minimaal 5 jaar:
60 maanden uitloopdekking tegen een premie van 100%
van de laatste jaarpremie;
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

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 éénmaal 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-
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