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Dit informatiedocument geeft een samenvatting van dit verzekeringsproduct.
De polisvoorwaarden en alle andere (pre)contractuele informatie over het verzekeringsproduct (inclusief privacy
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Welke soort verzekering is dit?
Een Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Wat is verzekerd?
De zaak-, letsel- en vermogensschade die verzekerde dient te vergoeden door een aanspraak die tegen hem is
ingesteld in verband met zijn handelen of nalaten.



Wat is niet verzekerd?










Aanspraken ter vergoeding van zaak-, letsel- of vermogensschade voortvloeiende uit of als gevolg van:
voor de ingangsdatum bestaande omstandigheden die tot een aanspraak kunnen leiden;
op een eerdere verzekering gemelde omstandigheden/aanspraken;
een eis, proces, vervolging, aanklacht of uitspraak tegen een verzekerde vóór de ingangsdatum;
een handelen of nalaten dat plaatsvond vóór de retroactieve datum;
milieuverontreiniging;
asbest en asbesthoudende producten;
opzet/fraude; een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding, vrijwaringsbeding, etc.;
een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;

Aanspraken ter vergoeding van vermogensschade in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van:







een boete of dwangsom;
schade geleden door een verzekerde zelf;
de aansprakelijkheid als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon;
verplichtingen of aansprakelijkheid van een verzekerde rechtspersoon als werkgever;
het eigendom, gebruik of bezit door, namens of ten behoeve van een verzekerde van land of van gebouwen.

Aanspraken ter vergoeding van zaak- of letselschade in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van:



verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van documenten en/of gegevens, inclusief reconstructiekosten
en gevolgschade;



zaken die een ter vervoer, ter bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, bruikleen of
krachtens enige andere overeenkomst onder zijn opzicht heeft;







atoomkernreacties;
het daadwerkelijke of dreigende (seksuele) misbruik, of de daadwerkelijke of dreigende mishandeling door een
persoon van een persoon;
de aansprakelijkheid van buitenlandse vestigingen met betrekking tot risico´s waarvoor in het betreffende land
een verplichte verzekering is voorgeschreven;
veroorzaakt met of door motorrijtuigen;
veroorzaakt met of door vaartuigen of luchtvaartuigen;



met betrekking zaken die eigendom zijn van een verzekerde rechtspersoon toegebracht door personen die
krachtens enige overeenkomst werkzaam zijn bij dezelfde rechtspersoon;



tot (a) verbetering, herstel, vervanging of waardevermindering van zaken die door of onder verantwoordelijkheid
van verzekerde zijn (op)geleverd; (b) het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden; dan wel tot andere prestaties die voor de
aanspraken onder (a) en (b) in de plaats treden en ongeacht door wie de zaak- of letselschade is geleden of de
kosten zijn gemaakt.
Zijn er dekkingsbeperkingen?

!
!
!
!

Op de polis staat het maximale bedrag vermeld dat onder deze polis vergoed wordt;
De aanspraak dient (voor het eerst) tijdens de verzekeringsperiode ingesteld te zijn;
Er is uitsluitend dekking voor handelen of nalaten in de op het polisblad omschreven verzekerde hoedanigheid;
Handels- of economische sancties of andere wetten en verordeningen kunnen ons in bepaalde gevallen verbieden
dekking te verlenen.
Waar ben ik gedekt?


In Europa
Wat zijn mijn verplichtingen?

Aan het begin van de verzekering
 U dient alle door Chubb gevraagde informatie te verstrekken die voor Chubb van belang is voor het
beoordelen van het risico.
In geval van een claim
 U dient alle ingestelde aanspraken zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Chubb (Marten Meesweg
8-10, 3068 AV, Rotterdam, Nederland / E-mail: beneluxclaims@chubb.com).
 U dient Chubb alle informatie en medewerking te verschaffen die redelijkerwijs van u mag worden verlangd
 Het is u niet toegestaan om een aanspraak te schikken of aanbod tot schikking te doen, verdedigingskosten
te maken of enige aansprakelijkheid te erkennen met betrekking tot een aanspraak
Gedurende de looptijd
 U dient Chubb binnen negentig (90) dagen na de verkrijging of oprichting van een dochteronderneming
schriftelijk in kennis te stellen van deze verkrijging/oprichting en Chubb te voorzien van alle benodigde
gegevens over deze dochteronderneming
Wanneer en hoe betaal ik?



De jaarpremie dient bij vooruitbetaling betaald te worden.
Betaling vindt plaats aan Chubb of aan de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering gesloten is.
Dit blijkt uit de nota die u wordt toegezonden. Op de nota staat ook het bankrekeningnummer vermeld
waarop de premie overgemaakt dient te worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?




Begin: op de datum die op de polis als ingangsdatum staat vermeld
Looptijd: de op de polis vermelde verzekeringstermijn, met stilzwijgende verlenging voor een opeenvolgende
periode van 12 maanden
Einde: u kunt deze verzekering op elk gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand. Chubb kan deze verzekering opzeggen tegen het einde van de lopende verzekeringstermijn met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Hoe zeg ik mijn contract op?





Telefonisch: neem contact op met de klantenservice via +31 (0)10 2893578
Email: stuur een mail naar beroepsaansprakelijkheid@chubb.com
Post: stuur een brief naar Chubb, Afdeling Financial Lines, Marten Meesweg 8-10, 3068 AV, Rotterdam

