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Aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten

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

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering beschermt uw organisatie tegen aanspraken voor schade geleden door anderen (letsel en schade aan zaken)
welke is veroorzaakt door uw organisatie, door u of uw medewerkers bij het verrichten van de verzekerde activiteiten.

Wat is verzekerd
De aansprakelijkheid voor letsel- en/of
zaakschade aan personen en eventueel de
(financiële) schade welke daar een gevolg van is.
En verzekerd is de aansprakelijkheid voor
vermogensschade.

Wie zijn verzekerd?
Naast uw organisatie en uw medewerkers (ook
uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers) kent
deze verzekering een hele reeks aan verzekerden.
Checkt u daarvoor de polisvoorwaarden.

Bestuursdwang
Op basis van specifiek genoemde voorwaarden
bent u verzekerd voor aansprakelijkheid die
voortvloeit uit bestuursdwang.

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

Aansprakelijkheidsverhogende
bedingen
U bent niet verzekerd voor aanspraken of boetes op
basis van verruiming van uw aansprakelijkheid welke
u in overeenkomsten bent overeengekomen.

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
meeverzekeren.

Extra informatie: Er is alleen dekking indien
de juiste processen worden gevolgd.
Lees hiervoor de polisvoorwaarden.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Bouwwerken

U bent niet verzekerd voor schade die is
veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of
motorvoertuig waarvoor u aansprakelijk bent.

Verzekerd is de zaakschade ingeval van
aansprakelijkheid van verzekerde betrokken
bij een bouwwerk. Niet verzekerd is echter
het werk zelf.

Extra informatie: er zijn situaties
waarin dat anders is, checkt u daarvoor
de polisvoorwaarden.

Werkgeversaansprakelijkheid

Opzet

Verzekerd is uw aansprakelijkheid als werkgever
voor schade aan medewerkers door een ongeval
of beroepsziekte. Ook arbeid gerelateerde
verkeersongevallen zijn verzekerd.

Keuze:
Milieuschade
Aansprakelijkheid voor schade aan personen en
zaken door plotselinge aantasting van het milieu
is verzekerd.

Keuze:
Vermogensschade
Verzekerd is uw aansprakelijkheid met
betrekking tot vermogensschade van derden
als gevolg van een fout.

Kosten
Verzekerd zijn
- de kosten voor verweer (ook ongegronde
aanspraken) en rechtsbijstand;
- de kosten voor het vaststellen van de
aansprakelijkheid en schade;
- de bereddingskosten (voorkomen of
verminderen van onmiddellijk dreigend
gevaar van schade);
- de kosten van het stellen van een cautie
- de kosten van mediation

Keuze:
Inloop
Stelt iemand u aansprakelijk na ingangsdatum
van de verzekering, maar ligt het handelen of
nalaten van deze aanspraak vóór ingangsdatum
van de verzekering dan kan dit eventueel
worden meeverzekerd.

U bent niet verzekerd voor schade die is
veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos
handelen of nalaten door burgemeester,
wethouders, raadsleden, leidinggevenden
en directie(leden).

Opzicht
U bent niet verzekerd voor schade aan een
zaak van een ander waarover u de zorg hebt.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als men deze
zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt,
gebruikt of vervoert.
Extra informatie: In de polisvoorwaarden zijn
enkele uitzonderingen vermeld waarbij schade
door opzicht wel is verzekerd.

Overtreding overheidsvoorschriften
U bent niet verzekerd voor schade welke het
gevolg is van overtreding van overheidsvoorschriften met goedvinden of medeweten
van de burgemeester, wethouders, raadsleden,
leidinggevenden en directie(leden).

Rechtspositieregeling
U bent niet verzekerd voor schade waarin de
rechtspositieregeling, zoals de CAR-UWO,
voorziet.

Milieuschade
U bent niet verzekerd voor milieuschade welk
langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld een lekkende
olietank die al jarenlang de grond vervuilt. Ook
milieuschade welke ontstaat op uw eigen locatie
is niet verzekerd.

Vermogensschade
U bent niet verzekerd voor schade welke
verband houdt met het onderhandelen, afsluiten,
opzeggen, het niet of niet deugdelijk of niet tijdig
nakomen van privaat- of publiekrechtelijke
overeenkomsten.
Daarnaast is er geen dekking voor belediging,
misleiding, oneerlijke concurrentie, civielrechtelijk
beslag, het burenrecht, faillissementsaanvragen,
inbreuk intellectuele eigendomsrechten,
tenuitvoerlegging civiel vonnis, leges, Wet markt
en overheid.

Uitloop
U bent niet verzekerd voor aanspraken welke na het
beëindigen van de verzekering worden gesteld, ook
al heeft het handelen of nalaten plaats gevonden
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.
Extra informatie : u kunt wel omstandigheden
melden. Raadpleegt u hiervoor de polisvoorwaarden.

Fraude, strafbare activiteiten
U bent niet verzekerd als u fraude pleegt.
Of als er bij schade sprake is van criminele of
strafbare activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In de polisvoorwaarden staan verschillende
dekkingsbeperkingen omschreven.
Eigen risico
Er is een eigen risico van toepassing, een 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.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid gebaseerd op het recht of gerechtelijke uitspraken van de USA en/of Canada.
Extra informatie: voor zakenreizen geldt de gehele wereld.

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.

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 contractsvervaldatum. Opzeggen kan schriftelijk of per mail.
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