Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Activiteiten
Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid
voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke
normen behorende tot het vakgebied en voor zover deze werkzaamheden binnen de kring van
beroepsgenoten gebruikelijk zijn.
Beroepsethiek
De verzekeraar zal geen beroep doen op het in de polisvoorwaarden onder “niet nakomen van
verplichtingen ”bepaalde wanneer bij schade blijkt dat verzekeringnemer door nakoming van
de bepalingen in de voorwaarden onder “Verplichtingen bij schade” in strijd zou komen met
de beroepsethiek.
Brandregres
Het bepaalde in artikel 4.1.3. van de Algemene Voorwaarden wordt gewijzigd in de volgende
tekst:
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot 4.1.3 Schade die door een brandverzekeraar is
vergoed. De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur,
pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover:
•
ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed en wordt verhaald, of
•
deze schade is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, neerslag en/of
blusmiddelen en, indien deze verzekerd zou zijn geweest, zou zijn vergoed en verhaald
door een brandverzekeraar.
Cosmetische behandeling
Uitgesloten van dekking is de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van cosmetische
behandelingen van welke aard dan ook.
Dekkingsgebied
In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onder dekkingsgebied, zijn niet
gedekt aanspraken waarop van toepassing is het recht van staten die zijn gelegen buiten het
dekkingsgebied dat op het polisblad staat vermeld. Eveneens zijn uitgesloten aanspraken
gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door een rechtsprekende instantie van die staten.
Genoemde aanspraken zijn wel gedekt indien zij voortvloeien uit een handelen of nalaten
tijdens reizen die verzekerde in de verzekerde hoedanigheid maakt, tenzij het handelen of
nalaten tijdens het reizen in die hoedanigheid, rechtstreeks verband houdt met een
daadwerkelijke uitoefening van het verzekerde beroep of bedrijf.
EHBO
Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in de clausule “medische handelingen” is
meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade indien door een verzekerde incidenteel
medische hulp wordt verleend naar aanleiding van een ongeval of andere gevallen waarin
onmiddellijk medische hulp is vereist.

Inzake uitsluitingen in verband met sancties en of handelsbeperkingen
Amlin Europe is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde
waarvan het Amlin Europe verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of
een schadeloosstelling uit te keren.
Jaarlijkse opgave
Verzekeringnemer zal aan het einde van ieder verzekeringsjaar opgave doen van het aantal
personen, inclusief hun werkzaamheden, die verzekerd moesten zijn op deze
aansprakelijkheidsverzekering.
Aan de hand van deze opgave zal de maatschappij de definitieve premie vaststellen.
De verzekerden die tijdens het verzekeringsjaar in dienst treden, vallen automatisch onder de
dekking binnen de op de polis vermelde hoedanigheid.
Medische handelingen
De aansprakelijkheid voor schade door onjuiste medische behandeling en/of verkeerde
toediening van medicijnen is uitsluitend verzekerd indien de behandeling is uitgevoerd door
een daartoe bevoegde persoon op grond van de Wet op Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG).
Online informatie en online contacten
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid verband houdend met online-contacten respectievelijk
informatie die door de verzekerde is verstrekt langs elektronische weg. Hiervoor geldt als
voorwaarde dat gehandeld is volgens de geldende KNMG-richtlijn “Online arts-patiënt
contact”.
Opzicht
In afwijking van het in de voorwaarden Aansprakelijkheid voor Bedrijven en beroepen
bepaalde geldt de uitsluiting voor zaken onder opzicht niet voor de aansprakelijkheid voor
schade aan zaken van patiënten veroorzaakt gedurende de tijd dat verzekerde die zaken ter
bewaring rechtmatig onder zich heeft. Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum
van € 50.000,00 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar.
Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook, alsmede
schade in verband met aantijgingen op dat gebied.
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor de hiervoor genoemde schade, indien
het een handelen of nalaten van een of meerdere ondergeschikte(n) betreft, mits verzekerde
zelf ter zake geen verwijt treft. Amlin Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de op
grond van deze bepaling uitgekeerde schade op de ondergeschikte(n) te verhalen.
Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap, wordt bij het toetsen van eventuele verwijtbaarheid onder verzekerde verstaan
een bestuurder in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk een beherend
vennoot, respectievelijk een leidinggevende die een verantwoordelijke functie heeft ten
aanzien van de ondergeschikte(n).

Tentoonstellingen
De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de Algemene Voorwaarden, geldt niet voor de
aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen en/of terreinen die aan een verzekerde, al dan
niet tegen betaling, ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen,
beurzen en manifestaties.

Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid:
•
Menselijk biologisch materiaal: voor schade verband houdende met producten waarin
menselijk biologisch materiaal is verwerkt zoals bloed, organen, cellen, weefsels, transplants,
uitscheidingen en dergelijke.
•
Onbevoegdheid: van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade
verband houdende met het onbevoegd uitoefenen van (delen van) de geneeskunst door
verzekerde, als gevolg van schorsing, gedwongen of geadviseerde nascholing of het ontnemen
van de bevoegdheid van verzekerde door het medisch tuchtcollege of enige andere daartoe
bevoegde instantie.
Vermogensschade
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid als gevolg van medische fouten van de verzekerde voor
schade anders dan personen- of zaakschade. Deze aansprakelijkheid is uitsluitend gedekt ten
opzichte van patiënten, waaronder mede worden verstaan personen die door de verzekerde
worden gekeurd, en hun zorgverzekeraar.
Voorrisico (handelen/nalaten)
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden
voor de ingangsdatum van deze verzekering.
Kring der verzekerden
In afwijking van het bepaalde onder "verzekerden" in de polisvoorwaarden, is uitsluitend
verzekerd de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer, voortvloeiende uit het
eigen handelen en/of nalaten en/of toerekenbare tekortkoming. Niet is verzekerd de
aansprakelijkheid voortvloeiende uit het handelen en/of nalaten van ondergeschikten van
derden.

