Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Verzekeraar: Liberty Mutual Insurance Europe SE, schadeverzekeraar (UK)
Vergunning: PRA/FCA 202205
Product: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de verzekeringsvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor
iemand wel en niet verzekerd is.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering beschermt jouw bedrijf tegen schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die
derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door handelen of nalaten van jouw bedrijf, werknemers of door jouzelf.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Schade van een derde die het gevolg is van handelen
of nalaten vanuit jouw verzekerde hoedanigheid.

Eigen schades, anders dan schade van derden, zijn
niet verzekerd.

Wie zijn verzekerd?
Je bedrijf, je werknemers (waaronder stagiaires en
vrijwilligers) bestuurders, commissarissen/
toezichthouders, maten en vennoten.

Bekende aanspraken en omstandigheden
Schade die voortvloeit uit een bekende situatie of
omstandigheid tijdens het sluiten van de verzekering
is niet verzekerd.

Juridische hulp
Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een
strafproces, tuchtrechtprocedure en kosten van
maatregelen die gemaakt worden om schade te
voorkomen of te beperken.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Schade anders dan bijvoorbeeld op basis van een
inspanningsverplichting.

Extra informatie
De kosten worden alleen vergoed als deze schriftelijk
gemeld zijn tijdens de verzekeringsperiode.
Wettelijke rente
De wettelijke rente die je moet betalen over het
schadebedrag is verzekerd.
Optie uitloop
Stop je de verzekering als gevolg van beëindiging van
jouw bedrijfsactiviteiten? Dan kan het zijn dat je
aansprakelijk wordt gesteld na het beëindigen van de
verzekering voor iets dat ontstaan is voor de einddatum
van de polis. Dit is niet verzekerd.
Wij bieden wel de mogelijkheid om dit te verzekeren
tegen een nader overeen te komen premie bij het
beëindigen van de polis.

Extra informatie
De aansprakelijkheid voortvloeiend uit boete-,
vrijwarings-, garantie-, schadevergoedingsbedingen is
niet verzekerd.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Niet verzekerd.
Faillissement
Schade dat voortvloeit uit, of het gevolg is van
faillissement, surséance van betaling of insolventie
van jouw bedrijf, is niet verzekerd.
Opnieuw presteren
Schade of kosten die gemaakt worden om de dienst
opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.
Opzet en vermogensdelicten
Schade die opzettelijk veroorzaakt is, of het gevolg is
van vermogensdelicten, is niet verzekerd.

Optie kantoorrisico
Met deze dekking ben je verzekerd wanneer iemand jou
aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen of personen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Schade aan zaken of personen is niet gedekt.
Eigen risico
Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De
hoogte hiervan vind je op de offerte of in de clausules
die bij deze verzekering horen.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering biedt werelddekking mits je contracteert op basis van het recht van een lidstaat van de EER of Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het aanvragen van deze verzekering moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zo veel mogelijk doen om schade
te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kan kiezen of je de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso .

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt
opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
Indien de eerste premie onbetaald blijft heeft er geen polis bestaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt, na het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan schriftelijk gemeld worden bij je verzekeringsadviseur.

