Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking
Een ongelukje of fout zit in een klein hoekje. Daarom heeft U bij Ons een Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking
afgesloten. Daarmee verzekert Uw bedrijf zich tegen schade die U toebrengt aan iemand anders, en waarvoor U
aansprakelijk bent. Uiteraard wilt U weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld over waar U voor verzekerd bent, waar
U niet voor verzekerd bent en hoe Wij de schade vaststellen. Dit kunt U lezen in deze Bijzondere Voorwaarden van
Uw Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.

Bevestiging van de dekking
De Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking vormen samen met de Algemene Voorwaarden, de
Aanvullende Voorwaarden en Uw Polisblad Uw bewijs van verzekering. Hiermee kan worden aangetoond dat er een
verzekeringsovereenkomst tussen U en Ons tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat U controleert of de informatie
op Uw Polisblad juist is en overeenkomt met de door U aangevraagde dekking.
In ruil voor het betalen van de premie zijn Wij bereid U overeenkomstig de in deze documenten vastgelegde en
bekrachtigde voorwaarden te verzekeren.
Deze verzekeringsovereenkomst voldoet aan de eis van onzekerheid, zoals omschreven in artikel 7:925 van het
Burgerlijk Wetboek. Op het moment dat U deze dekking bij Ons afsluit, mag bij U en bij Ons geen Gebeurtenis
bekend zijn die tot een uitkering leidt of onder normale omstandigheden tot een uitkering zou kunnen leiden.
Bepaalde woorden hebben overal waar ze in dit document worden gebruikt een specifieke betekenis. Deze woorden
zijn vetgedrukt en hun betekenis wordt in het artikel ‘Wat bedoelen Wij met:’ uitgelegd.

Door U aan Ons verstrekte informatie
Bij de beslissing om deze dekking te accepteren, het vaststellen van de voorwaarden en het berekenen van de
premie zijn Wij van de door U aan Ons verstrekte informatie uitgegaan. U dient de door Ons gestelde vragen met
zorg te beantwoorden en er zeker van te zijn dat alle verstrekte informatie juist en compleet is.
Indien We vaststellen dat U heeft gehandeld of heeft nagelaten te handelen met de opzet Ons te misleiden, zullen
Wij deze dekking met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat U het recht heeft op premieteruggave en zullen alle
claims worden geweigerd.
Indien We vaststellen dat U onzorgvuldig was bij het aan Ons verstrekken van informatie, op basis waarvan We deze
dekking hebben geaccepteerd, de voorwaarden hebben vastgesteld en de premie hebben berekend, dan kunnen We:
•
•

•

de voorwaarden van Uw dekking aanpassen. Indien een claim negatief beïnvloed is door Uw onzorgvuldigheid,
dan kunnen We deze aangepaste voorwaarden toepassen alsof ze al van kracht waren; of
meer premie bij U voor Uw dekking in rekening brengen of Onze uitkering voor een claim evenredig verlagen op
basis van de door U betaalde premie in verhouding tot de premie die Wij bij U in rekening zouden hebben
gebracht; of
Uw dekking overeenkomstig het artikel ‘Wanneer kunt U Uw verzekering beëindigen?’ van de Algemene
Voorwaarden beëindigen.

Wij zenden U een bericht indien We:
• het voornemen hebben om deze dekking op te zeggen; of
• de voorwaarden van Uw dekking moeten aanpassen; of
• verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt.

Ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of onjuistheden
Indien U erachter komt dat door U aan Ons verstrekte informatie onjuist, onvolledig of gewijzigd is, dan dient U Ons
hierover zo snel mogelijk te informeren.
Nadat We op de hoogte zijn gebracht dat eerder door U aan Ons verstrekte informatie onjuist is, onvolledig is of dat
deze informatie gewijzigd is, vertellen Wij U of dit Uw dekking beïnvloedt. We kunnen bijvoorbeeld de voorwaarden
van Uw dekking aanpassen, verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt of Uw dekking beëindigen.
Indien U Ons niet over de onjuistheid, onvolledigheid of wijziging van door U aan Ons verstrekte informatie informeert
kan deze dekking ongeldig raken, met als gevolg dat Wij mogelijk Uw claim niet betalen of een eventuele uitkering
verlagen.
Als U de Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking afsluit, weten Wij precies wat de aard en activiteiten van Uw bedrijf zijn.
Maar ook hoe de activiteiten worden uitgevoerd. Zo kunnen Wij inschatten welk risico Wij lopen.
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Verandert het risico? Dan verwachten Wij van U dat U Ons dat binnen 2 maanden laat weten. Wij bedoelen hiermee
elke verandering, waardoor het risico dat Wij verzekeren zo wijzigt, dat Wij:
niet meer dezelfde voorwaarden kunnen aanhouden; of,
niet meer dezelfde premie kunnen aanhouden.
Denk hierbij aan een uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden of een verandering van de rechtsvorm.
Heeft U een risicowijziging doorgegeven? Dan mogen Wij:
de premie en voorwaarden aanpassen;
de dekking opzeggen.
Hierbij houden Wij een opzegtermijn van 2 maanden aan.
Als de wijziging zo is, dat niemand van Ons kan verwachten, dat Wij met de dekking zullen doorgaan, dan
houden Wij een opzegtermijn van 30 dagen aan.
Meldt U de risicowijziging niet of niet op tijd? En een schade heeft te maken met de risicowijziging? Dan heeft U geen
recht op schadevergoeding vanaf 2 maanden nadat het risico verandert. Dit geldt niet als Uw dekking hetzelfde zou
zijn gebleven als U het Ons wel had gemeld. Zouden Wij de dekking alleen tegen een hogere premie of op
gewijzigde voorwaarden hebben voortgezet? Dan bepalen Wij wat de verhouding is tussen de premie:
die U heeft betaald; en
de premie die U had moeten betalen.
U krijgt dan een eventuele vergoeding in die verhouding. Ook houden Wij dan de gewijzigde voorwaarden aan.
Als U kunt aantonen, dat U van de wijziging niets wist en ook niet had kunnen weten, dan houden Wij daar natuurlijk
rekening mee, wanneer U ons niet binnen 2 maanden heeft geïnformeerd.
Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend hennepteelt,
productie van hard- of softdrugs, opslag van gestolen zaken, enzovoort.
Dan vergoeden Wij vanaf het moment van de risicowijziging geen enkele schade. Dit geldt ook als U van de wijziging
niets wist en ook niet had kunnen weten.

Wat is verzekerd?
U bent verzekerd voor schade die een Verzekerde toebrengt aan iemand anders, en waarvoor Uw bedrijf
aansprakelijk is.
Die schade is dan het gevolg van iets dat Verzekerde heeft gedaan of juist heeft nagelaten te doen.
Soms kan Verzekeringnemer of een Verzekerde aansprakelijk zijn voor het gedrag van een ander. Dit is dan
geregeld in de wet.

Wie zijn verzekerd?
•
•
•
•

Uzelf (de Verzekeringnemer);
de firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen als zij in die functie activiteiten verrichten;
de Ondergeschikten (de personen waarmee U een arbeidsverhouding heeft), stagiaires, familieleden en
huisgenoten, die werkzaamheden voor U uitvoeren;
de personeelsvereniging en het pensioenfonds van Uw onderneming.

Deze dekking geldt alleen voor de onderneming, de werkzaamheden en de activiteiten die op het Polisblad staan.

Verzekerd bedrag
Het bedrag staat op het Polisblad. Soms gelden andere bedragen. Als dat zo is, leest U dat in deze voorwaarden of in
de Aanvullende Voorwaarden.
Bij een gedekte Gebeurtenis vergoeden Wij:
de schade;
de kosten die, met toestemming van Ons, gemaakt worden om U bij te staan bij een Aanspraak. Bepaalt een
rechter, dat U de proceskosten moet betalen? Dan vergoeden Wij die ook;
de (redelijke) kosten voor rechtshulp, die met toestemming van Ons worden gemaakt;
de kosten om een onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te beperken (bereddingskosten);
Vergoeden Wij de kosten voor rechtshulp of bereddingskosten? Dan verminderen Wij deze niet met het eigen risico.
de wettelijke rente. Deze vergoeden Wij boven het verzekerd bedrag. Het totale bedrag aan wettelijke rente dat
Wij vergoeden is maximaal gelijk aan het verzekerd bedrag.

Wanneer is een Gebeurtenis wel en wanneer niet verzekerd?
Voor en tijdens de Verzekeringsduur
U bent verzekerd voor schade waarvoor U aansprakelijk bent, als;
•
de Gebeurtenis die leidt tot een Aanspraak heeft plaatsgevonden:
in de Looptijd van de dekking, of
binnen 1 jaar voor de ingangsdatum indien U het PURE Silverpakket heeft afgesloten, of
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binnen 2 jaar voor de ingangsdatum indien U het PURE Goldpakket heeft afgesloten,
Heeft U het PURE Bronzepakket afgesloten, dan bent U uitsluitend verzekerd als de Gebeurtenis die leidt tot
een Aanspraak heeft plaatsgevonden tijdens de Looptijd van de dekking.
•
de Aanspraak binnen de Looptijd van de dekking bij U is gemeld, en
•
U de schade binnen de Looptijd van de dekking bij Ons heeft gemeld.
U bent niet verzekerd als bij het aanvragen van de dekking de Gebeurtenis of de Aanspraak al bekend was.
Is er al iets gebeurd dat tot een aanspraak zou kunnen leiden, maar U bent nog niet aansprakelijk gesteld en U meldt
het alvast? Dan zullen Wij, als U aansprakelijk wordt gesteld, de datum van de melding aanhouden als schadedatum.
Is de dekking tijdens de Verzekeringsduur gewijzigd? Dan kijken Wij bij een schade altijd naar de dekking op het
moment van de schade.
Hebben meerdere Gebeurtenissen met elkaar te maken? Dan nemen Wij de eerste Gebeurtenis in de reeks om het
begin te bepalen.
Na de Verzekeringsduur (uitlooprisico)
Wilt U de dekking verlengen? Dan moet U Ons dat wel laten weten voordat de dekking is beëindigd. Wij laten U dan
weten of dat mogelijk is. De premie en voorwaarden spreken Wij dan met U af.
Is de dekking verlengd en meldt U een schade tijdens die verlengingsduur? Dan doen Wij alsof deze Gebeurtenis in
het jaar waarin de dekking werd beëindigd is voorgevallen.
Dekt een andere verzekering Uw aansprakelijkheid ook? Of zou een andere verzekering Uw aansprakelijkheid
dekken als U niet bij Ons verzekerd zou zijn? Dan heeft U geen dekking voor een Aanspraak, als U deze tijdens de
verlengingsduur meldt.
Dekt een andere verzekering Uw aansprakelijkheid ook en heeft U bij Ons het PURE Silver- of PURE
Goldpakket afgesloten?
Dekt een andere verzekering Uw aansprakelijkheid ook? Of zou een andere verzekering Uw aansprakelijkheid
dekken als U niet bij Ons verzekerd was geweest?
Dan heeft U alleen dekking:
als U bij Ons het PURE Silver- of PURE Goldpakket heeft afgesloten;
als de voorwaarden of de verzekerde bedragen van Onze dekking ruimer zijn dan die van de andere
verzekering;
voor die ruimere dekking of het verschil in verzekerd bedrag.
Geldt voor die andere verzekering een eigen risico? Dan vergoeden Wij dat eigen risico niet.

Waar bent U verzekerd?
U bent verzekerd
binnen Nederland, indien U het PURE Bronzepakket heeft afgesloten, of
binnen Europa, indien U het PURE Silverpakket heeft afgesloten, of
overal op de wereld, indien U het PURE Goldpakket heeft afgesloten.
U heeft in geen enkel geval dekking voor schade door:
spullen die door U zijn geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika of naar Canada;
activiteiten van een Verzekerde in de Verenigde Staten van Amerika of Canada of als het recht van een van
deze landen van kracht is;
vertegenwoordigers van Uw bedrijf die niet in het Europese deel van Nederland zijn gevestigd;
een vestiging, filiaal of dochteronderneming in het buitenland.
Tijdens dienstreizen
Tijdens dienstreizen is een Verzekerde waar ook ter wereld verzekerd. Dit geldt ook voor activiteiten die hij als privé
persoon, buiten zijn werkzaamheden om, doet.

Wat is nooit verzekerd?
Nooit verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of het gevolg van:
Opzet
Dit is het met opzet en onrechtmatig iets doen of nalaten.
Het maakt hierbij niet uit of Verzekerde:
behoorde tot een groep;
zelf iets heeft gedaan of heeft nagelaten te doen;
onder invloed van alcohol of andere middelen was.
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Bij het beoordelen van de vraag of sprake is van opzet kijken Wij naar het gedrag en niet naar het gevolg.
Toelichting
Zo valt niet onder deze uitsluiting de situatie dat een fietser met opzet door het rode licht rijdt en iemand verwondt.
Zijn opzet was niet gericht op het toebrengen van letsel.
Onder de uitsluiting valt wel de situatie dat iemand een ander mishandelt, ook al loopt het slachtoffer daarbij letsel op,
dat de Verzekerde niet had bedoeld.
Seksueel gedrag
Seksueel (getint) gedrag van een Verzekerde, op welke manier dan ook. Het maakt daarbij niet uit of Verzekerde:
behoorde tot een groep;
zelf iets heeft gedaan of juist niet heeft gedaan.
Geweldsdelict en vermogensdelict
Misdrijf tegen een persoon of iemands eigendom of bezit. Het maakt hierbij niet uit of Verzekerde:
behoorde tot een groep;
zelf iets heeft gedaan of juist niet heeft gedaan.
Overtreden voorschriften
Bewust een voorschrift van de overheid overtreden. Dit door of in opdracht van Verzekeringnemer, een lid van de
directie, een bedrijfsleider of een medewerker die juist verantwoordelijk is voor het opvolgen van dit voorschrift.
Het gebruik van motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen en aanhangwagens
Hiermee bedoelen Wij voertuigen die een Verzekerde in eigendom heeft, huurt, leaset, bestuurt, of op welke manier
dan ook gebruikt, of door iemand anders laat gebruiken. Ook zogenaamde ‘drones’ vallen onder deze omschrijving.
Heeft U bij Ons het PURE Silver- of PURE Goldpakket afgesloten? Dan bent U wel verzekerd als U aansprakelijk
bent, voor schade van iemand anders, in de volgende situaties. Dit geldt alleen tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden voor het bedrijf.
•
•

•

•
•

•

•

Als passagier.
Als een Verzekerde als passagier van een voertuig schade toebrengt of het voertuig beschadigt.
Als een Ondergeschikte een voertuig gebruikt.
Als een Ondergeschikte met een motorrijtuig schade veroorzaakt bij iemand anders. Dit motorrijtuig mag:
niet Uw eigendom zijn;
niet door U worden gehuurd;
niet op welke manier dan ook door U worden gebruikt.
Schade van de bestuurder zelf is niet verzekerd.
Bij laden en lossen.
Schade van iemand anders door lading, die:
van een voertuig valt of is gevallen;
wordt geladen of gelost.
Schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd.
Door aanhangwagens.
Dit alleen als de aanhangwagen niet is gekoppeld aan een motorrijtuig en al veilig staat geparkeerd.
Door vaartuigen.
Schade aan personen door een vaartuig. Als dit maar niet komt door een aanvaring. Voor schade aan zaken
veroorzaakt door vaartuigen zonder motor.
Door regiefouten
Als U werkmaterieel inhuurt of inleent en hiermee wordt schade toegebracht omdat U een verkeerde aanwijzing
of opdracht geeft (“regiefout”). Het moet dan wel gaan om motorisch voortbewogen werkmaterieel. Schade aan
het werkmaterieel zelf is niet verzekerd.
Door werkmaterieel/werktuig.
Schade door materieel, dat:
lopend en met de hand wordt voortbewogen;
begeleid en ondersteund door een elektromotor (maximaal 5 km per uur) wordt voortbewogen.

Ook voor alle hier genoemde situaties geldt, wat staat bij de sectie: ‘Dekt een andere verzekering Uw
aansprakelijkheid ook?’
Geleverde spullen en verrichte werkzaamheden
Hierbij gaat het om:
schade aan de spullen die U heeft geleverd;
schade door en kosten gemaakt voor het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van door U
geleverde spullen;
als U de werkzaamheden opnieuw moet uitvoeren, omdat dit nog niet goed is;
schade tijdens werkzaamheden om eerdere werkzaamheden af te ronden;
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schade door het fabriceren, bewerken, onderhouden van of leveren van spullen aan: waterbouw, vliegtuigbouw,
scheepsbouw, kernreactoren, bio-industrie, (petro)chemische industrie, treinenbouw, motorrijtuigindustrie,
telers/kwekers, veevoederindustrie of ziekenhuizen.

Opzicht
Schade aan spullen van een ander die een Verzekerde onder zich heeft of heeft gehad. Het maakt niet uit waarvoor,
wat daarmee gebeurt en voor hoelang.
Bij werkzaamheden buiten Uw bedrijfsruimten of -terreinen geldt dit alleen voor de spullen die U gebruikt voor deze
werkzaamheden of voor de spullen die U bewerkt of behandelt.
U bent wel verzekerd als U aansprakelijk bent voor schade van iemand anders:
als U een voorwerp toevoegt, waardoor het bestaande object kapot gaat. Dit omdat het voorwerp al niet goed
was.
voor spullen van Uw Ondergeschikten, waarvoor U als werkgever aansprakelijk bent. Maar niet voor schade
aan motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen of aanhangwagens.
Blijkt uit het Polisblad dat U ‘opzicht’ heeft meeverzekerd? Dan bent U wel verzekerd:
als U aansprakelijk bent voor schade aan spullen van klanten, die U bewerkt of behandelt. Maar niet voor
schade aan motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen of aanhangwagens.
als een brandverzekeraar de schade aan spullen vergoedt en deze verzekeraar gaat de schade op U verhalen.
Dit geldt niet voor schade aan spullen, die U huurt, pacht, leaset, in bruikleen of in bewaring heeft.
Risicobezwarende bedingen
Als de Aanspraak alleen gebaseerd is op een afspraak die U met een ander heeft gemaakt. Dit kan zijn een
boetebeding, garantiebeding, vrijwaringsbeding of ander – vergelijkbaar – beding.
Zou U zonder die afspraak aansprakelijk zijn? Dan bent U wel verzekerd.
Molest
Atoomkernreactie
Milieuvervuiling
Genetische schade door milieuvervuiling
Asbest

Wat moet U doen bij schade?
Heeft U of een Verzekerde schade veroorzaakt? Dan moet U:
dit meteen bij Ons melden;
een (digitaal) schadeaangifteformulier invullen;
daarop aangeven wat precies is gebeurd;
dit formulier ondertekenen en naar Ons sturen;
met Ons meewerken;
niets doen, dat in Ons nadeel kan werken;
alle informatie over die schade meteen aan Ons doorgeven.

Wat moet U NIET doen bij schade?
Onterecht aansprakelijkheid erkennen of iets toezeggen of doen waarmee de indruk wordt gewekt, dat U
aansprakelijk bent.
•
Opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geven of laten geven.
•
Opzettelijk onjuiste dingen door geven of laten geven.
In deze gevallen heeft U geen dekking.
•

Hoe stellen Wij de schade vast?
Wij stellen vast:
of U aansprakelijk bent;
of de Gebeurtenis onder de dekking valt.
Als U aansprakelijk bent en U heeft dekking dan stellen Wij vast wat de schade is.
Wij regelen daarna alles met degene die de schade heeft geleden. Deze persoon krijgt rechtstreeks een bedrag van
Ons. Wij houden hierbij altijd rekening met Uw belangen.
Geen verplichting
Als Wij meewerken aan het vaststellen van de schade, betekent dit niet dat Wij ook verplicht zijn de schade te
vergoeden.
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Wat heeft U verzekerd?
Uw aansprakelijkheidsdekking bestaat uit 4 modules.
Op Uw Polisblad staat de module (of staan de modules) die U heeft gekozen. Dit bepaalt wat U heeft verzekerd. Is
het niet mogelijk om tijdens het aanvraag- of wijzigingsproces een bepaalde module aan te zetten, dan is deze
module niet beschikbaar voor Uw bedrijf.
Module I: algemene aansprakelijkheid
Schade van iemand anders die door een Verzekerde is veroorzaakt en waarvoor Uw bedrijf aansprakelijk is. U bent
niet verzekerd voor Gebeurtenissen die staan in de modules II, III en IV.
Module II: werkgeversaansprakelijkheid
Schade van een Ondergeschikte, ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor een Verzekerde
aansprakelijk is.
Wat verstaan Wij bij deze module onder schade aan personen?
•
Arbeidsongeval
Een verwonding van het lichaam van een Ondergeschikte. Dit door geweld, dat van buitenaf komt en een
plotselinge en directe invloed heeft op het lichaam. Het moet medisch vast te stellen zijn waar de verwonding zit
en wat er aan de hand is.
•
Beroepsziekte
De aantasting van de gezondheid van een Ondergeschikte, niet als gevolg van een arbeidsongeval.
U bent niet verzekerd voor Gebeurtenissen die staan in de module IV.
Module III: productaansprakelijkheid
Schade van iemand anders door producten die door of onder de verantwoording van Uw bedrijf zijn geproduceerd, in
omloop gebracht, verhuurd/geleased of na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.
Hieronder valt ook vervuiling van het milieu. Het moet dan wel gaan om een plotselinge en onverwachte
Gebeurtenis. Geen langzaam (in)werkend proces.
U bent niet verzekerd voor:
schade door gebruikte of tweedehands producten;
Gebeurtenissen die staan in module II.
Module IV: arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid
Schade van een Verzekerde, ontstaan tijdens:
het uitvoeren van werkzaamheden voor het Verzekerde bedrijf;
verplichte deelname aan andere activiteiten van het Verzekerde bedrijf.
Het is niet noodzakelijk, dat een Verzekerde hiervoor aansprakelijk is.
Wat verstaan Wij bij deze module onder arbeidsongeval en schade aan personen?
Arbeidsongeval
Een verwonding van het lichaam van een Verzekerde, door geweld dat van buitenaf komt en een plotselinge en
directe invloed heeft op het lichaam. Het moet medisch vast te stellen zijn waar de verwonding zit en wat er aan de
hand is.
Hoe stellen Wij bij deze module de schade vast?
Wij stellen eerst vast of de Gebeurtenis onder de dekking valt. Daarna stellen Wij vast wat de schade is.
Wij regelen daarna alles met degene die de schade heeft geleden. Deze persoon krijgt rechtstreeks een bedrag van
Ons. Of Wij treffen een schikking. Wij houden hierbij altijd rekening met Uw belangen.
U bent niet verzekerd voor:
Gebeurtenissen zoals genoemd bij de sectie ‘Wat is nooit verzekerd?’ en genoemd in de Aanvullende
Voorwaarden;
schade van een Verzekerde doordat hij/zij zelf iets met opzet doet of nalaat. Het maakt hierbij niet uit, of deze
Verzekerde in staat was om de gevolgen te overzien;
schadeclaims van iemand anders dan de Verzekerde zelf. Met uitzondering van de wettige erfgenamen.
De Staat der Nederlanden heeft nooit recht op vergoeding.

Welk eigen risico heeft U?
Op het Polisblad of in de Aanvullende Voorwaarden staat welk eigen risico U heeft. Bent U aansprakelijk voor een
schade? Dan moet U dit bedrag zelf betalen. Een eigen risico geldt altijd per Aanspraak.
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Wat bedoelen Wij met:
U, Uzelf, Uw of Verzekeringnemer?
De persoon of het bedrijf waarmee de dekking is afgesloten. Dit staat op het Polisblad.
We, Wij, Ons of Onze?
PURE B.V. tevens handelend onder de naam PURE2insure.
Aanspraak?
De eis om een schade te vergoeden. Dit omdat een Verzekerde iets heeft gedaan of juist niet heeft gedaan (heeft
nagelaten). Iemand anders heeft hierdoor schade opgelopen. Verzekerde moet hiervoor wel aansprakelijk zijn. Die
aansprakelijkheid kan zijn geregeld in de wet, in andere regels of omgangsvormen.
Wij zien alle aanspraken, die veroorzaakt zijn door of te maken hebben met dezelfde handeling als één Aanspraak.
Bereddingskosten?
De kosten die een Verzekerde moet maken om een onmiddellijk dreigende schade te voorkomen of te beperken. Het
moet dan wel gaan om:
kosten die in overleg met PURE2insure zijn gemaakt;
een schade waarvoor de Verzekerde aansprakelijk gesteld kan worden;
een Gebeurtenis die valt onder de dekking.
Gebeurtenis?
De activiteit(en) van een Verzekerde waardoor iemand schade leidt. Dit zorgt voor een Aanspraak.
Het kan hier niet alleen gaan om iets te doen, maar ook om iets niet te doen wat juist wel gedaan moest worden
(‘nalaten’).
Die activiteit moet hebben plaatsgevonden tijdens de Verzekeringsduur.
Looptijd?
De periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering. Deze staat op het Polisblad.
Milieuvervuiling?
De uitstoot, lozing, het doorsijpelen, loslaten of ontsnappen van stoffen, die:
prikkelend werken,
besmetting veroorzaken,
bederf veroorzaken,
verontreinigend werken,
in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of een watergang, die zowel boven de grond als onder de grond
kan lopen.
Ondergeschikten?
De personen waarmee U een arbeidsverhouding heeft, maar ook stagiaires, familieleden en huisgenoten, die
werkzaamheden voor U uitvoeren;
Schade?
•
Schade aan personen: iemand raakt gewond, krijgt een slechtere gezondheid of overlijdt. Wij noemen dit vaak
lichamelijke schade of letselschade. Hieronder valt ook de schade die daarvan weer het gevolg is.
•
Schade aan zaken: spullen van anderen gaan kapot of verloren. Hieronder valt ook de schade die daarvan weer
het gevolg is.
Verzekerde?
•
Uzelf, Uw bedrijf;
•
de firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen als zij in die functie activiteiten verrichten;
•
de Ondergeschikten, stagiaires, familieleden en huisgenoten, die werkzaamheden voor U uitvoeren;
•
de personeelsvereniging en het pensioenfonds van Uw bedrijf.
Verzekeringsduur?
De periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering. Deze staat op het Polisblad.
Verzekeringsjaar?
De periode van 12 maanden tussen 2 hoofdpremievervaldatums.
Is de periode tussen de ingangsdatum en de hoofdpremievervaldatum of de hoofdpremievervaldatum en de
einddatum minder dan 12 maanden? Dan is dat ook een verzekeringsjaar.

PURE2insure - Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking – BV-AVB-2019 v1.0

