Aanspakelijkheidsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming: Hiscox Nederland, schadeverzekeraar, vergunning: 12039295 (NL)
Product: Hiscox Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (kantoorrisico)
Volledige precontractuele en contractuele informatie over dit product is aan u verstrekt in uw polis en de
daarop van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Dit document heeft als doel om u een beknopt overzicht te
geven van de voornaamste dekkingselementen en -beperkingen. De informatie in dit document is algemeen,
niet limitatief en niet specifiek op uw situatie van toepassing

Welk soort verzekering is dit?
Dit is een schadeverzekering voor ondernemingen tegen bedrijfsaansprakelijkheid voor zaak- en personenschade met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende op geld waardeerbare gevolgen daarvan.

Wat is verzekerd?










de aansprakelijkheid van verzekerden (bedrijven)
voor door derden geleden zaak- en
personenschade als gevolg van een handelen of
nalaten van verzekerden
tot een verzekerd bedrag dat is weergegeven in de
polis
proceskosten en kosten van juridische bijstand
wettelijke rente over het gedekte deel van de
aanspraak
kosten van verweer in strafvervolging of
tuchtprocedure bij een gedekt belang onder de
verzekering
bereddingskosten
werkgeversaansprakelijkheid
plotselinge milieuaantasting

Wat is niet verzekerd?












zaken onder opzicht
gebruik van motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen
ondeugdelijke prestatie
opzet
verloren gaan van geldswaarden
vrijwaringen en garanties
milieu (langzaam inwerkend)
asbest
beroeps- en productaansprakelijkheid
bekende aanspraken en omstandigheden
faillissement van verzekerde

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!
!
!
!

!

De aanspraak dient tijdens de looptijd van de verzekering
te zijn ingesteld en gemeld bij de verzekeraar
Het handelen of nalaten dient te hebben plaatsgevonden
na de ingangsdatum van de verzekering
proceskosten en kosten van juridische bijstand worden
vergoed na toestemming van de verzekeraar vooraf
op de aanspraak dient het recht van toepassing te zijn
van op de polis vermelde staten en de rechter van die
vermelde staten van de aanspraak kennis neemt (geen
USA/Canada, tenzij anders overeengekomen
geen vestigingen buiten Nederland (tenzij anders
overeengekomen)

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering biedt dekking ongeacht ter wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en/of
Canada, een handelen of nalaten zich heeft voorgedaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?
-

Omstandigheden en aanspraken schriftelijk en zo spoedig mogelijk melden.
schade voorkomen en beperken.
inlichtingen verstrekken, documenten overleggen en medewerking verlenen bij een schade
melden van het wijziging(en) van het risico, met name maar niet limitatief met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten.
betalen van de premie en het verstrekken van gegevens voor de premiebepaling

Wanneer en hoe betaal ik?
-

-

de premie kan worden voldaan in termijnen middels een automatische incasso via de verzekeraar. Indien de
incasso via de verzekeringsadviseur plaats vindt kan de premie uitsluitend per jaar voldaan worden (tenzij anders
overeengekomen). De premie dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd is te zijn voldaan.
de aanvang en vervolgpremie is verschuldigd per de in de polis genoemde ingangsdatum of contractvervaldatum

Wanneer begint en eindigt de dekking?
-

de verzekering vangt aan om 00:00 uur op de ingangsdatum
de verzekering heeft een looptijd voor een periode zoals deze op de polis is weergegeven onder contractstermijn
de verzekering wordt aan het einde van de contracttermijn met eenzelfde periode, stilzwijgend verlengd tenzij de
verzekering door opzegging is geëindigd

Hoe zeg ik mijn contract op?
-

-
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de verzekering kan op elk gewenst moment binnen de contractstermijn schriftelijk worden beëindigd (tenzij anders
overeen gekomen). De opzegging kan gericht worden aan de verzekeraar of de verzekeringsadviseur. Hierbij
geldt een opzegtermijn van één maand.
de opzegging kan worden verzonden naar het adres van de verzekeringsadviseur zoals vermeld op de polis of
naar het volgende adres:
Hiscox Nederland
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam,
of per e-mail:
Hiscox.underwriting@hiscox.nl

Referentie algemene voorwaarden:

