WKKGZ Amlin - Geschillen in het kader van de Wkkgz

In het geval een verzekerde betrokken is bij een geschil dat in het kader van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt voorgelegd aan een door de minister van VWS
erkende geschilleninstantie, geldt met betrekking tot een eventueel tegen verzekerde
ingestelde aanspraak, dat Amlin Insurance SE het oordeel van de geschilleninstantie over de
aansprakelijkheid en de omvang van de te vergoeden schade zal volgen.
Met betrekking tot deze aanspraken geldt het volgende:
- Per aanspraak wordt niet meer vergoed dan € 25.000,- per aanspraak met een maximum van
€ 100.000,- per verzekeringsjaar, als deel van het op het polisblad genoemd verzekerd
bedrag.
- Per aanspraak geldt een eigen risico van € 100,- tenzij er al een hoger eigen risico van
toepassing is. In dat geval geldt dit hogere eigen risico.
- Amlin Insurance SE vergoedt zo nodig boven het verzekerd bedrag van € 25.000,- per
aanspraak of € 100.000,- per verzekeringsjaar de hierna genoemde kosten:
- De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of met toestemming van
Amlin Insurance SE gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om
ongegronde aanspraken.
- De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.
- De kosten die met goedvinden van Amlin Insurance SE worden gemaakt ter vaststelling
van aansprakelijkheid en schade.
- Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan
het verzekerd bedrag voor de betreffende aanspraak.
- In afwijking van het bepaalde in de Productvoorwaarden geldt naast de uitsluitingen in de
Algemene Voorwaarden alleen een uitsluiting voor aanspraken tot vergoeding van schade in
verband met seksuele gedragingen en een uitsluiting voor aanspraken tot vergoeding van
schade, als die schade voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten.
- De dekking op basis van deze clausule is alleen van kracht in het geval verzekerde elders
een rechtsbijstand verzekering heeft lopen (mede) voor zijn beroepsactiviteiten.
- Verzekerde is verplicht om - indien Amlin Insurance SE hiertoe besluit - mee te werken aan
de mogelijkheden om de aanspraak waarover door de geschilleninstantie in de vorm van een
bindend advies is geoordeeld aan de civiele rechter voor te leggen om te toetsen of de
rechtsgang behoorlijk is geweest. Indien verzekerde deze verplichting niet of niet volledig
nakomt, komt het recht op uitkering onder deze verzekering te vervallen.

