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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  (AVB)                                                              

                                                                                                 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: Chubb European Group SE, Nederlands bijkantoor, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK 
Rotterdam nr. 24353249.  

Statutaire zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk. Chubb 
European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen (Code des Assurances) met 
registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. In Nederland valt zij onder het gedragstoezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). 

Product: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

 
Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct. 
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief 
privacy aspecten) vindt u hier: link. 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt 
gesteld voor de schade aan anderen die ontstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door 
uzelf.  

 

Wat is verzekerd? 

 

 Schade aan personen, zaken en 
onroerend goed.  

Wie zijn verzekerd? 

 De onderneming, de medewerkers (ook 
uitzendkrachten, stagiaires),bestuurders, 
commissarissen en maten. 

Productaansprakelijkheid 

 Schade wanneer u aansprakelijk bent 
voor een gebrekkig product. 

Werkgeversaansprakelijkheid 

 Schade aan werknemers of hun spullen 
tijdens of door het werk. 

Inloop 

 Stelt iemand u ná de ingangsdatum van 
de verzekering aansprakelijk voor uw 
fout vóór de ingangsdatum? Dan is dat 
verzekerd als u kunt aantonen dat er op 
het moment van het handelen of nalaten 
de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd 
was. 

Extra informatie 

 Als u bij het aangaan van de verzekering 
al wist dat u (mogelijk) aansprakelijk zou 
worden gesteld voor bepaalde schade, is 
die schade niet verzekerd. 

Wat is niet verzekerd? 

 Schade aan uzelf en uw bedrijf. 

 Schade en kosten die moeten worden gemaakt 
omdat de door u verrichte werkzaamheden of 
diensten opnieuw moeten worden verricht, is 
niet verzekerd. 

 Schade die met opzet door u of uw medewerker 
is veroorzaakt, is ook niet verzekerd. 

 Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motor-
voertuig schade waarvoor u aansprakelijk 
bent? Dan is dat niet verzekerd. 

 Milieuschade die langzaam ontstaat voorbeeld: 
een lekkende olietank die jarenlang de grond 
vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade 
op uw bedrijfslocatie valt niet onder de 
dekking. 

 Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als 
gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. 
Ook het opruimen en afvoeren van asbest is 
uitgesloten. 

 Schade die het gevolg is van bewuste 
overtreding van overheidsvoorschriften is niet 
verzekerd. 

 Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging 
van de verzekering voor een handelen of 
nalaten vóór beëindiging van de verzekering 
dan is dat niet gedekt. U kunt wel de 
meldtermijn verlengen wanneer wij uw 
verzekering beëindigen of wanneer uw bedrijf 
stopt. 
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In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht 
van de uitsluitingen. 
 

Zijn er 
dekkingsbeperkingen? 

! Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van 
de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de 
polis staat onder 'eigen risico'. 

Waar ben ik gedekt? 
 

 Wereldwijd met uitsluiting van claims naar Amerikaans en/of Canadees recht of als nationale 
of internationale sancties ons verbieden om dekking te verlenen. 

 Indien export plaatsvindt naar de USA en/of Canada worden hiervoor aanvullende 
voorwaarden en premies gesteld.  
 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Aan het begin van de verzekering 

 Vragenlijst eerlijk beantwoorden  
 
In geval van een claim of omstandigheid  

 Meld de schade of omstandigheid zo snel mogelijk schriftelijk per mail: 
beneluxclaims@chubb.com. Geef een duidelijke omschrijving van de claim of omstandigheid.  
 

Gedurende de looptijd 

 Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. 

 Neem zoveel mogelijk maatregelen om schade te voorkomen.  
 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie dient voor de ingangsdatum te worden voldaan. Betaling vindt plaats aan Chubb.  

 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld 

 Looptijd: je kunt deze verzekering opzeggen na het eerste jaar met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee maanden 

 Einde: Aan het einde van de verzekeringsperiode of hoelang we hebben afgesproken. Betaal 
je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.  

 

Hoe zeg ik mijn contract op?  

 Via je tussenpersoon per mail of per post.  

 Email: stuur een mail naar informatie@chubb.com 

 Post: stuur een brief naar Chubb, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam 
 

mailto:beneluxclaims@chubb.com

