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Artikel 1

Omschrijving van de dekking

1.1

Algemeen
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde voor door derden geleden personen- en zaakschade
mits de schade is ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering.
Deze overeenkomst beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het vereiste
van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door een derde geleden schade op
vergoeding waarvan jegens een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis
waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde
was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

1.2

Onderlinge aansprakelijkheid
De verzekerden worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd.

1.3

Samenhangende voorvallen
Een reeks met elkaar samenhangende voorvallen - zie begripsomschrijving ‘gebeurtenis’ - wordt geacht te zijn
ontstaan op het moment waarop het eerste voorval van de reeks heeft plaatsgevonden.

1.4

Verzekerd bedrag
Het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag (en eventuele sub-limiet) per gebeurtenis en per
verzekeringsjaar geldt voor alle verzekerden tezamen.

1.5

Vergoedingen boven het verzekerd bedrag
De verzekering dekt tevens, ook al wordt het verzekerd bedrag of de sub-limiet overschreden:
1.5.1 de wettelijke rente, voorzover deze loopt over het ten laste van Chubb komende gedeelte van de
hoofdsom;
1.5.2 bereddingskosten;
1.5.3 de kosten van in opdracht of met goedvinden van Chubb gevoerd verweer tegen al dan niet gegronde
aanspraken, in verband met een tegen verzekerde ingestelde strafvervolging, alsmede de proceskosten
indien verzekerde tot betaling hiervan wordt veroordeeld.
Terzake van aanspraken gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada geldt
dat genoemde kosten worden vergoed tot ten hoogste éénmaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
Terzake van schade waarvoor een sub-limiet geldt, worden deze kosten vergoed tot ten hoogste éénmaal
de sub-limiet per gebeurtenis.

1.6

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht voor schade ontstaan in de gehele wereld, met inachtneming van het navolgende.
1.6.1 buitenlandse vestigingen
De aansprakelijkheid van buitenlandse vestigingen is gedekt, mits deze vestigingen bij het aangaan van
de verzekering of uiterlijk 2 maanden na oprichting of verwerving bij Chubb zijn aangemeld.
Chubb heeft het recht om binnen 30 dagen na aanmelding een voorstel te doen tot aanpassing van de
verzekering of de dekking voor die vestiging te beëindigen. In het laatste geval kan de dekking niet eerder
worden beëindigd dan 30 dagen gerekend vanaf het moment van de mededeling van de beëindiging door
Chubb.
Niet gedekt is:
1.6.2 Verenigde Staten van Amerika en Canada
de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit activiteiten van vestigingen in de Verenigde Staten
van Amerika en Canada terzake van milieuverontreiniging, asbest en schade in de verhouding tussen
werkgever en werknemer;
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1.6.3 verplichte verzekering
de aansprakelijkheid van een buitenlandse vestiging met betrekking tot risico’s waarvoor in het betreffende
land wettelijk een verplichte verzekering is voorgeschreven.
Deze uitsluiting geldt niet ten aanzien van het wettelijk recht van verhaal van de verzekeraar van een
hiervoor bedoelde verzekering.
1.7

Opzicht
Gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde of iemand namens hem in bewaring, huur,
bruikleen, ter behandeling of bewerking of krachtens enig andere overeenkomst onder zich heeft.
Deze dekking geldt met uitzondering van de aansprakelijkheid voor schade:
1.7.1 zaken in bewerking
aan zaken of delen van die zaken die ten tijde van het veroorzaken van de schade daadwerkelijk in
bewerking of behandeling zijn;
1.7.2 opslag en vervoer
aan vervoerde zaken en zaken in opslag;
1.7.3 gebouwen en terreinen
 aan gebouwen en terreinen, tenzij het een aanspraak van een brandverzekeraar betreft;
 in verband met de verontreiniging of aantasting van gebouwen en terreinen, ook indien dit het gevolg is
van een plotselinge onzekere gebeurtenis;
1.7.4 bedrijfsuitrusting
aan het materieel en de middelen die worden gebruikt voor de uitoefening van het bedrijf;
1.7.5 motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
aan motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.
Deze uitsluiting geldt niet voor vervoermiddelen die verzekerde voor laad- of loswerkzaamheden onder
zich heeft.

1.8

Vrijheid leveringsvoorwaarden
Verzekerde heeft het recht ervoor te kiezen dat op haar aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden geen beroep
wordt gedaan.

1.9

Bezoekers
De verzekering dekt mede schade geleden door bezoekers van het bedrijf van verzekerde - indien verzekerde de
wens tot schadevergoeding te kennen geeft - zonder dat er bij verzekerde schuld aanwezig is, dan wel er
schulduitsluitende, -verminderende of -beperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerde zich daarop
niet wenst te beroepen.
Onder ‘bezoekers’ wordt verstaan personen, niet zijnde verzekerde, die zich om welke reden dan ook bevinden
binnen de gebouwen en terreinen waar verzekerde zijn bedrijf uitoefent.
De vaststelling van de hoogte van de schade vindt plaats alsof verzekerde aansprakelijk is conform Nederlands
recht.
Aan deze dekking kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde, de getroffen bezoekers, de
rechtverkrijgenden of rechtsopvolgers van de getroffen bezoekers nalaten of weigeren om op verzoek van Chubb
hun rechten tegen een eventueel aansprakelijke derde aan Chubb over te dragen.

1.10

Zaken- en studiereizen
Tijdens zaken- en studiereizen van verzekerde is medeverzekerd de aansprakelijkheid van die verzekerde in de
hoedanigheid van particulier.

1.11

Zekerheidstelling
Indien wegens een schade waarvoor de verzekering dekking biedt een cautie moet worden gesteld, zal Chubb
die cautie stellen en de daaraan verbonden kosten voor haar rekening nemen. Het bedrag van deze cautie
bedraagt ten hoogste EUR 70.000,00 per gebeurtenis.
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Artikel 2
2.1

Uitsluitingen

Ondeugdelijke prestatie
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade en kosten strekkende tot:
2.1.1 verbetering, herstel, vervanging of waardevermindering van zaken die door of onder verantwoordelijkheid
van verzekerde zijn (op)geleverd;
2.1.2 het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde
uitgevoerde werkzaamheden;
dan wel tot enige andere prestatie die hiervoor in de plaats treedt en ongeacht door wie de schade is
geleden of de kosten zijn gemaakt.
Wordt door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd, schade
toegebracht aan andere, eveneens door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde geleverde zaken,
dan worden door de in artikel 2.1.1 genoemde uitsluiting slechts die zaken getroffen, waarin de oorzaak
van de schade is gelegen.
Deze regel vindt gelijke toepassing bij schadetoebrenging door werkzaamheden, die door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd.

2.2

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid gegrond op een boete-, schadevergoedings-, garantie-, of ander beding van
soortgelijke strekking, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zonder een zodanig beding zou
hebben bestaan.

2.3

Milieuverontreiniging
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met de verontreiniging of aantasting van
bodem, lucht of water, tenzij deze verontreiniging of aantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere
gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever ten opzichte van
ondergeschikten.

2.4

Eigendommen verzekerde
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die eigendom zijn van een verzekerde onderneming,
toegebracht door personen die krachtens enige overeenkomst werkzaam zijn bij dezelfde onderneming.

2.5

Terughalen van producten
Niet gedekt zijn kosten van het terughalen van producten, behoudens voor zover deze kosten tevens zijn aan te
merken als bereddingskosten.

2.6

Nieuwe vestigingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade van een vestiging of onderneming van verzekerde, die is
ontstaan voor het moment van verwerving van deze vestiging of onderneming door verzekerde.

2.7

Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door motorrijtuigen.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
2.7.1 niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
motorrijtuigen, uitgezonderd bromfietsen, waarvoor een kenteken niet verplicht is. Deze dekking geldt
slechts voor het meerdere boven hetgeen verzekerd dient te zijn, dan wel verzekerd is.
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2.7.2 non-owners liability
motorrijtuigen gebruikt door ondergeschikten, waarvoor verzekerde in zijn hoedanigheid van werkgever
wordt aangesproken.
Deze dekking geldt uitsluitend voor motorrijtuigen waarvan de verzekerden genoemd in artikel 9.3.1 t/m
9.3.5 geen eigenaar of verzekeringsplichtige houder zijn in de zin van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) of een analoge buitenlandse wet.
Een andere verzekering gaat voor overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
2.7.3 geen verplichte verzekering
motorrijtuigen die zijn vrijgesteld van de verzekeringsplicht overeenkomstig de WAM of een analoge
buitenlandse wet.
Deze dekking geldt niet voor motorrijtuigen, gebruikt door verzekerde, waarvan de rijksoverheid of
gemoedsbezwaarden eigenaar of houder zijn.
Een andere verzekering gaat voor overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
2.7.4 passagiersrisico
schade toegebracht als passagier van een motorrijtuig.
Chubb dekt de in artikel 2.7 omschreven aansprakelijkheid niet in haar hoedanigheid van verzekeraar als
bedoeld in de WAM of een analoge buitenlandse wet. Door het aangaan van deze verzekering heeft
verzekerde derhalve niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering.
2.8

Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door luchtvaartuigen of personen of
voorwerpen die uit of van luchtvaartuigen zijn gevallen.

2.9

Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor zaakschade door aanvaring of het daarmee wettelijk gelijkgestelde,
toegebracht met of door vaartuigen waarvan verzekerde eigenaar is of waarover hij uit hoofde van huur, huurkoop
en/of leasing beschikt.
Deze uitsluiting geldt niet voor ongemotoriseerde vaartuigen dan wel gemotoriseerde vaartuigen met een
vermogen van niet meer dan 3kW of 4 pk, mits de waterverplaatsing van gemotoriseerde vaartuigen niet meer is
dan 20 m3.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 zal Chubb de schade afwikkelen ongeacht een eventueel elders
bestaande verzekering.

2.10

Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit opstand, staking of oproer.

2.11

Niet-nakoming van de bereddingsplicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan doordat verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in
artikel 7:957 BW, voor zover daardoor de belangen van Chubb zijn benadeeld.

Artikel 3

Andere verzekeringen

Indien blijkt dat schade waarvoor de verzekering dekking biedt eveneens onder een andere verzekering, al dan
niet van oudere datum, is gedekt of daaronder zou zijn gedekt indien deze verzekering niet zou hebben bestaan,
loopt deze verzekering als excedent van de andere verzekering respectievelijk biedt deze verzekering dekking
voorzover de voorwaarden van deze verzekering ruimer zijn dan de voorwaarden van de andere verzekering. Niet
gedekt is het bedrag dat onder die andere verzekering als eigen risico ten laste van de verzekerde komt.
Indien in die andere verzekering eenzelfde bepaling of van gelijke strekking voorkomt of indien de regeling van
een schade op die andere verzekering moeilijkheden oplevert, zal Chubb de schade in behandeling nemen alsof
die andere verzekering niet bestond, waartegenover verzekerde zijn vordering op de verzekeraar van die andere
verzekering tot het beloop van het aldus betaalde zal overdragen. De betaling zal gelden als koopprijs voor de
overgedragen vordering.
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Artikel 4
4.1

Schade

Verplichtingen na schade
4.1.1 Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor Chubb tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk is aan Chubb te melden.
4.1.2 Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan Chubb alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor Chubb van belang zijn om haar uitkeringsplicht te
beoordelen.
4.1.3 Medewerkingsplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles
na te laten wat de belangen van Chubb zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van het
erkennen van aansprakelijkheid.
4.1.4 Sanctie bij niet-nakomen verplichtingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen, voor zover daardoor de
belangen van Chubb zijn benadeeld. Van een benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van
aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten.
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de
hiervoor onder 4.1.1 en 4.1.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Chubb te
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

4.2

Regeling van schade
Chubb heeft het recht namens verzekerde aansprakelijkheid te betwisten of te erkennen, de schade vast te
stellen, de schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde uit te betalen, met de benadeelden schikkingen te
treffen dan wel tegen hun aanspraken in of buiten rechte verweer te voeren. De hieromtrent genomen
beslissingen zijn bindend voor verzekerde.

Artikel 5

Premie

5.1

Premiebetaling
Verzekeringnemer is verplicht alle nota’s met betrekking tot premie, kosten en assurantiebelasting te betalen
binnen 30 dagen na ontvangst.

5.2

Verzuim van premiebetaling
Niet gedekt zijn gebeurtenissen die plaatsvinden gedurende de tijd dat verzekeringnemer in gebreke is de nota te
voldoen. Ingebrekestelling door Chubb is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de nota te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop de nota is voldaan,
mits deze niet zijn veroorzaakt gedurende de periode waarin verzekeringnemer in gebreke was de nota te
voldoen.

5.3

Voorschotpremie
Tenzij anders overeengekomen wordt de premie gebaseerd op geschatte gegevens. In laatstgenoemd geval
wordt bij aanvang van het eerste verzekeringsjaar een voorschotpremie in rekening gebracht, die zal worden
berekend op basis van bij het aangaan van de verzekering geschatte gegevens. Voor daarop volgende
verzekeringsjaren wordt de voorschotpremie gebaseerd op de meest actuele gegevens.

5.4

Definitieve premie en naverrekening
Na afloop van een verzekeringsjaar dient verzekeringnemer een opgave te verstrekken van de definitieve
gegevens, waarna de definitieve premie over die termijn wordt vastgesteld. Met inachtneming van een eventueel
geldende minimumpremie wordt het teveel of te weinig betaalde verrekend. Er vindt geen verrekening plaats
indien het verschil minder bedraagt dan EUR 70,00 (exclusief kosten en assurantiebelasting). Chubb heeft het
recht om een definitieve premie vast te stellen indien verzekeringnemer niet binnen 6 maanden na afloop van een
verzekeringsjaar de definitieve gegevens heeft verstrekt.
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5.5

Premierestitutie
Uitsluitend bij beëindiging van de verzekering ingevolge opzegging op grond van artikel 6.2 wordt de lopende
premie naar billijkheid verminderd.

Artikel 6
6.1

Duur en einde van de verzekering

Contractduur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn. De verzekering wordt per
contractvervaldatum telkens automatisch verlengd voor de in de polis vermelde contractduur, tenzij:
6.1.1 verzekeringnemer of Chubb, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden, de
verzekering per de contractvervaldatum schriftelijk heeft opgezegd;
6.1.2 in de polis geen contractduur is vermeld.

6.2

Tussentijdse opzegging
Verzekeringnemer is bevoegd, wanneer hij de uitoefening van de verzekerde activiteiten heeft beëindigd, de
verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Artikel 7

Mededelingen

Alle mededelingen die verzekerde en Chubb aan elkaar doen, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien
deze ter kennis van het intermediair zijn gebracht. Kennisgevingen van Chubb aan het bij Chubb laatst bekende
adres van verzekeringnemer worden ook geacht rechtsgeldig te zijn gedaan.

Artikel 8

Toepasselijk recht/geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, betreffende deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de uitspraak van de
bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9

Begripsomschrijvingen

In de polis wordt verstaan onder:
9.1

Verzekeringnemer
de natuurlijke of rechtspersoon die de verzekering met Chubb is aangegaan en als zodanig op het polisblad is
vermeld.

9.2

Chubb
Chubb Insurance Company of Europe SE

9.3

Verzekerde
9.3.1 verzekeringnemer;
9.3.2 vestigingen en ondernemingen waarin verzekeringnemer direct of indirect een belang heeft van 50% of
meer;
9.3.3 andere mede als verzekerde in de polis genoemde natuurlijke of rechtspersonen;
9.3.4 vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen van hiervoor genoemde verzekerden, handelend als
zodanig;
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9.3.5 personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere instellingen in het kader van de verhouding tussen
hiervoor genoemde verzekerden en hun ondergeschikten, alsmede de bestuursleden daarvan, handelend
als zodanig;
9.3.6 ondergeschikten van hiervoor genoemde verzekerden, alsmede andere niet zelfstandig een bedrijf
uitoefenende personen voor wie die verzekerden aansprakelijk zijn, indien en voorzover zij
werkzaamheden verrichten voor die verzekerden;
9.3.7 de familieleden en huisgenoten van hiervoor genoemde verzekerden, indien en voorzover zij
werkzaamheden verrichten voor die verzekerden.
9.4

Schade
9.4.1 personenschade
letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbende, met
inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
9.4.2 zaakschade
 beschadiging, vernietiging of verlies van zaken;
 het verontreinigd of vuil worden van zaken, of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen;
met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan.
Onder schade wordt niet verstaan de door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot
voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder
begrepen de daaruit voortvloeiende schade, tenzij het kosten betreft die voortvloeien uit maatregelen die
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden.

9.4

Gebeurtenis
een voorval of een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg waarvan schade is ontstaan.

9.6

Verzekeringsjaar
een periode van twaalf maanden gerekend vanaf de premievervaldag.
Een periode:
 vanaf de ingangsdatum tot de premievervaldag of beëindigingsdatum;
 vanaf de premievervaldag tot de beëindigingsdatum;
die korter of langer is dan twaalf maanden wordt ook als een verzekeringsjaar beschouwd.

9.7

Motorrijtuigen
rij- en voertuigen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM),
ongeacht of voor deze voertuigen een verzekeringsplicht geldt.

9.8

Polis
het geheel van polisblad, algemene voorwaarden, clausules en aanhangsels.
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