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Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering beschermt uw organisatie tegen aanspraken inzake personen- of zaak schade geleden door uw werknemers door 
een werkgerelateerd ongeval.

Dit informatie document  geeft alleen een samenvatting van de verzekering.  
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. 

 Wat is niet verzekerd? 
		Eigen schade of schade aan uw organisatie is niet 

verzekerd.

 Asbest
		U bent niet verzekerd voor schade in verband 

met, door, voortvloeiend uit  asbest of  
asbesthoudende zaken. 

 Extra informatie: middels een clausule kunt u tot  
 een beperkt verzekerd bedrag dit risico meever 
 zekeren. 

 
 Opzet 
	 U bent niet verzekerd indien het ongeval is 

veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos 
handelen of nalaten.

 
 
 Alchohol en drugs
	 U bent niet verzekerd indien het ongeval het 

gevolg is van het onder invloed zijn van uw 
werknemer van alcohol of drugs.

 Opzet
  U bent niet verzekerd voor schade die is veroor-

zaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of 
nalaten door uw werknemer of door u.

 

 Overige verzekeringen / 
 voorzieningen
  Niet verzekerd is de schade waarvoor uw  

werknemer (deels) elders verzekerd is of waarop 
hij/zij een aanspraak kan maken uit hoofde van 
een sociale verzekering of voorziening.

 

 Inloop/Uitloop
  Verzekerd zijn ongevallen welke tijdens de 

geldigheidsduur van de verzekering hebben 
plaatsgevonden en zijn gemeld.  U bent niet 
verzekerd voor ongevallen welke na het  
beëindigen van de verzekering worden gemeld 

 ook al heeft het ongeval tijdens de geldigheids 
 duur van de verzekering plaatsgevonden.

 
 Fraude, strafbare activiteiten
  U  bent niet verzekerd als u fraude pleegt.  

Of als er bij schade sprake is van criminele of 
strafbare activiteiten. 

 
Wat is verzekerd
De personen- en/of zaakschade van werknemers 
en eventueel de (financiële) schade welke daar 
een gevolg van is, door een ongeval tijdens 
diensttijd.

Wie zijn verzekerd? 
Uw medewerkers, ondergeschikten, stagiairs, 
vrijwilligers, uitzendkrachten en gedetacheerden 
indien zij werkzaamheden verrichten onder uw 
directe leiding en toezicht.

Woon- werkverkeer 
De schade welke voortvloeit uit een ongeval 
tijdens woon- werkverkeer is meeverzekerd. 

Buiten diensttijd
De schade welke voortvloeit uit een ongeval 
buiten diensttijd is in bepaalde situaties meever-
zekerd :
-  tijdens een door u georganiseerd bedrijfsuitje,  
 teambuildingsdag of soortgelijke evenement.
-  tijdens werkzaamheden waarvoor u op grond  
 van art.  7:611 BW als goed werkgever een  
 financiele voorziening had moeten treffen. 

Kosten
Verzekerd zijn de kosten voor verweer (ook 
ongegronde aanspraken) en rechtsbijstand en 
de kosten voor het vaststellen van de schade. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico
Er is een eigen risico van toepassing vaak alleen 
ingeval van zaakschade. Dit deel van de schade 
moet u dus zelf betalen. Het bedrag wordt  
vermeld op het polisblad.

 Waar ben ik gedekt? 
	De verzekering is van kracht in de gehele wereld, tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Wanneer en hoe betaal ik?  
U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een 
automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?   
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u  de premie niet op tijd, dan kunnen we de 
verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?    
U kunt de verzekering opzeggen twee maanden voor contractsvervaldatum. De verzekering stopt dan per contracts-
vervaldatum. Opzeggen kan schriftelijk of per mail.

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, dient u onze vragen eerlijk te beantwoorden. U moet zoveel mogelijk 
doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo 
snel mogelijk door. 
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