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1.10 / Omstandigheid
Feiten die voortvloeien uit of verband houden met bepaalde handelingen 
of nalatigheden waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden 
afgeleid.

1.11 / Handelen of nalaten
Een gedraging waaruit een aanspraak voortvloeit.
Met betrekking tot de dekking als vermeld in rubriek VII geldt dat met 
een handelen of nalaten gelijk gesteld wordt een schadevoorval waarvoor 
een verzekerde wordt aangesproken uitsluitend omdat hij een bepaalde 
hoedanigheid bezit.

1.12 / Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de 
verzekering.

1.13 / Verzekeringsjaar
Een periode van twaalf maanden vanaf de contractsvervaldag en elke 
aansluitende periode van gelijke duur.
Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering 
tot de contractsvervaldag of vanaf de contractsvervaldag tot de 
beëindigingsdatum korter is dan twaalf maanden, wordt een dergelijke 
periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur 
korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de 
geldigheidsduur.

1.14 / Financieel product
Hieronder wordt verstaan de onder Artikel 1:1 van afdeling 1.1.1 van de 
Wet op het financieel toezicht vermelde definitie van ‘financieel product’.

1.15 / Uitloopdekking
Onder uitloopdekking wordt verstaan, in afwijking van artikel 2.1, 
de dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerden voor directe 
vermogensschade toegebracht aan cliënten of derden die voortvloeit uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden gedurende de looptijd 
van deze verzekering maar vóór het tijdstip dat de automatische omzetting 
naar een uitloopdekking zoals bedoeld in artikel 18.2 heeft plaatsgevonden 
en mits de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen 
verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de uitloopdekking 
en de schriftelijke melding hiervan tevens tijdens de geldigheidsduur van 
de uitloopdekking door de maatschappij is ontvangen.

HOOFDSTUK 2 / Omschrijving van de dekking

Artikel 2

2.1 / Dekking en verzekerd bedrag
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor directe 
vermogensschade toegebracht aan cliënten of derden door fouten 
gemaakt bij de werkzaamheden die verzekerden hebben verricht of 
hebben doen verrichten in hun op het polisblad omschreven hoedanigheid 
mits:
a. de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden 

is ingesteld tijdens de geldigheidsduur en tevens tijdens deze 
geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan door de maatschappij 
is ontvangen;

b. de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de 
verzekering bij geen van de verzekerden bekend was.

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering 
voor de eerste maal schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld, zal de 
aanspraak die daaruit voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de 
datum van ontvangst van de melding van deze omstandigheid.

HOOFDSTUK 1 / Begripsomschrijvingen

Artikel 1

1.1 / Polisblad
Het blad met de persoonsgegevens en de nadere bepalingen omtrent de 
voorwaarden van deze verzekering.

1.2 / Maatschappij
de Vereende N.V.

1.3 / Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het 
polisblad is vermeld.

1.4 / Verzekerde
De verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer in de omschreven hoedanigheid;
b. de op het polisblad vermelde personen en bedrijven in de omschreven 

hoedanigheid;
c. de ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van de 

verzekeringnemer ten aanzien van de werkzaamheden die zij in het 
verzekerde bedrijf in de verzekerde hoedanigheid verrichten. 
Freelancers worden in het kader van deze verzekering nimmer 
beschouwd als ondergeschikten.

1.5 / Derden
Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerde(n).

1.6 / Schade
Schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
a. Schade aan personen 

Letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al of niet de 
dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit 
voortvloeit.

b. Schade aan zaken 
Beschadiging, vernietiging, verdwijning, maar ook verontreiniging of 
vuil worden, van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met 
inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

c. Directe vermogensschade 
Aantasting van het vermogen, die niet het gevolg is van schade aan 
personen en/of zaken.

1.7 / Fouten
Vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste 
adviezen of soortgelijke onzorgvuldigheden gemaakt bij werkzaamheden 
die de verzekerde heeft verricht of heeft doen verrichten in de verzekerde 
hoedanigheid.

1.8 / Milieu-aantasting
Uitstoot, lozing, doorsijpelen, loslaten of ontsnappen van enige 
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover deze een prikkelende, 
verontreinigende of een besmettende dan wel bederf veroorzakende 
werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater, of 
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

1.9 / Aanspraak
Vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit beweerdelijk 
gemaakte fouten ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet 
tegen meer verzekerden ingesteld, die zijn gebaseerd op met elkaar 
verband houdende of uit elkaar voortvloeiende fouten, worden als één 
aanspraak beschouwd en worden geacht bij de maatschappij te zijn 
aangemeld op het moment dat de eerste aanspraak is aangemeld.

RUBRIEK I /Algemene polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen CM-2012
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Artikel 5 / Wettelijke rente

De maatschappij vergoedt - in geval van een gedekte schade - zonodig 
ook boven het verzekerde bedrag de wettelijke rente over het door de 
verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.
De wettelijke rente wordt evenwel vergoed tot ten hoogste een bedrag 
gelijk aan het verzekerde bedrag voor de desbetreffende aanspraak.

Artikel 6 / Voorrisico

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden:
a. vóór de ingangsdatum van de verzekering, zijn niet verzekerd; 

Is de geldigheidsduur van de verzekering echter uitgebreid met een 
voorrisico, dan zijn binnen de grenzen van de verzekering 
eveneens gedekt aanspraken die voortvloeien uit een handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de op het polisblad 
vermelde duur van het voorrisico en tot de aldaar vermelde limieten 
voor de verzekerde die het aangaat.

b. tijdens de geldigheidsduur van de verzekering maar vóór de datum van 
wijziging in het verzekerde bedrag en/of hoedanigheid, zijn verzekerd 
conform de verzekerde bedragen en hoedanigheden, die tot de 
wijzigingsdatum van kracht zijn en voor de verzekerde(n) voor wie de 
verzekering ten tijde van het handelen of nalaten geldt.

Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar 
verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van 
dit artikel bepalend de datum van de aanvang van deze reeks.

Artikel 7 / Namelding

7.1 / Indien de maatschappij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
18 van haar recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen, heeft de 
verzekeringnemer het recht om vóór deze beëindigingsdatum tegen dan 
nader overeen te komen premie en voorwaarden de termijn voor het 
melden van aanspraken of omstandigheden, die voortvloeien uit een 
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur 
en, voor zover van toepassing, binnen de overeengekomen duur van het 
voorrisico, met één jaar te verlengen. Deze termijn voor het melden van 
aanspraken of omstandigheden kan jaarlijks worden verlengd tegen dan 
nader overeen te komen premie en voorwaarden, met een maximum van 
5 jaar.

7.2 / Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de verzekerde 
werkzaamheden van verzekerden, heeft de verzekeringnemer het recht 
om vóór deze beëindigingsdatum tegen dan nader overeen te komen 
premie en voorwaarden de termijn voor het melden van aanspraken 
of omstandigheden, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat 
heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur en, voor zover van 
toepassing, binnen de overeengekomen duur van het voorrisico, met 
één jaar te verlengen. Deze termijn voor het melden van aanspraken of 
omstandigheden kan jaarlijks worden verlengd tegen dan nader overeen 
te komen premie en voorwaarden, met een maximum van 10 jaar.

7.3 / Tijdens de geldigheidsduur blijft de dekking van kracht voor de 
verzekerden die binnen de geldigheidsduur uit het kantoor van verzekerde 
zijn getreden, met dien verstande dat deze dekking beperkt wordt tot de 
op het moment van uittreden geldende voorwaarden en limieten.

7.4 / Verzekeringnemer kan geen gebruik maken van de mogelijkheid om, 
tegen een nader overeen te komen premie, voorwaarden en termijnen, de 
termijn tot het melden van aanspraken en omstandigheden te verlengen, 
als bedoeld in de artikelen 7.1 en 7.2, indien sprake is van opzegging door 
de maatschappij op grond van artikel 18.1.3 sub c, d en e.

De maatschappij vergoedt per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle 
verzekerden tezamen:
a. de gedekte schade onder aftrek van het overeengekomen eigen risico,
b. de kosten van verweer en rechtsbijstand overeenkomstig artikel 3 en
c. de kosten ter voorkoming of vermindering van schade overeenkomstig 

artikel 4.

De in a, b en c genoemde schade en kosten in totaal tot maximaal de voor 
de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten.

De onder sub b en sub c genoemde kosten worden derhalve vergoed als 
onderdeel van het verzekerde bedrag per aanspraak als vermeld op het 
polisblad.

Met betrekking tot het maximum verzekerde bedrag per aanspraak 
en verzekeringsjaar geldt dat de datum van ontvangst van de eerste 
schriftelijke melding bij de maatschappij van de aanspraak respectievelijk 
van een omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan 
de desbetreffende aanspraak respectievelijk omstandigheid wordt 
toegerekend.

2.2 / Voorrisico (Inloop)
Een van toepassing zijnde inloopperiode als bedoeld in artikel 6b geldt als 
één verzekeringsjaar.

2.3 / Bewaarplicht
In afwijking van de Wet op het financieel toezicht en/of andere wetten 
of regelingen, dienen verzekerden de ten behoeve van advisering en/of 
bemiddeling ingewonnen informatie alsmede de gegevens betreffende 
het financiële product, ten minste te bewaren tot na afloop van een 
periode van 5 jaren na beëindiging van het financiële product. Indien in 
geval van schade blijkt dat verzekerde niet aan deze verplichting heeft 
voldaan zal ten aanzien van deze aanspraak een drievoud van het op de 
polis van toepassing zijnde eigen risico gelden.

Artikel 3 / Kosten van verweer

Kosten van verweer tegen aanspraken die lager zijn dan het eigen risico 
komen niet voor vergoeding in aanmerking.
De maatschappij vergoedt - met inachtneming van artikel 2 - in geval van 
een gedekte schade:
a. de kosten van verweer, mits dat met instemming van de maatschappij 

wordt gevoerd, in een eventuele procedure die een benadeelde tegen 
een verzekerde aanhangig heeft gemaakt;

b. de kosten van rechtsbijstand, mits die op verzoek van de maatschappij 
wordt verleend, in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte 
tucht- of strafrechtelijke procedure, en deze procedure van belang 
is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van verzekerde in 
civielrechtelijke zin.

Deze kosten zullen bij een aanspraak die het verzekerde bedrag te boven 
gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het 
gevorderde bedrag. Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing.

Artikel 4 / Kosten ter voorkoming of vermindering van schade

De maatschappij vergoedt - met inachtneming van artikel 2 - de kosten 
die een verzekerde of iemand voor hem heeft gemaakt om schade te 
verminderen of om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen, mits 
de verzekerde voor de schade - indien gevallen - aansprakelijk is en deze 
aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt. Deze kosten zullen 
bij een dreigende schade die het verzekerde bedrag te boven gaat, worden 
vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het bedrag van 
de dreigende schade.
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9.8 / Vestiging en dekking buiten Nederland; Buitenlands recht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid in verband met een vestiging 
van een verzekerde buiten Nederland, tenzij de maatschappij en de 
verzekeringnemer anders overeenkomen.
Niet gedekt zijn aanspraken waarop van toepassing is het recht van andere 
staten dan Nederland en aanspraken waarvan een niet Nederlandse 
rechter kennis neemt, tenzij verzekeraar en verzekeringnemer anders 
overeenkomen.

9.9 / Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of 
ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest en de 
definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die het Verbond 
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 heeft gedeponeerd 
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

9.10 / Atoomkernreactie
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door, 
opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe 
deze zijn ontstaan.

9.11 / Onderlinge aansprakelijkheid
Aanspraken van verzekerden onderling zijn uitsluitend verzekerd conform 
de bepalingen van rubriek VII, indien blijkens het polisblad van toepassing, 
en indien de schade, waarop de aanspraak betrekking heeft, geleden 
wordt als particulier persoon.

9.12 / Opnieuw presteren
Niet voor vergoeding in aanmerking komen de schade en kosten verband 
houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de 
door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde verrichte 
werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten 
zijn gemaakt.

9.13 / Smaad, laster en oneerlijke mededinging
Deze verzekering biedt geen dekking terzake van aanspraken wegens 
smaadschrift, laster, oneerlijke mededinging of belediging.

9.14 / Industriële of intellectuele eigendommen
Deze verzekering biedt geen dekking voor aanspraken die verband 
houden met schending van of inbreuk op industriële of intellectuele 
eigendomsrechten.

9.15 / Fraude en bedrog
Niet gedekt zijn aanspraken wegens een opzettelijk onjuiste, bedrieglijke 
of frauduleuze opgave bij het sluiten of wijzigen van een verzekering, bij 
het aangaan van enige andere overeenkomst, bij de ten uitvoerlegging 
daarvan of bij de melding of regeling van schaden.

9.16 Aanmerkelijk belang en/of dienstverband
Niet gedekt zijn aanspraken van bedrijven, in de ruimste zin van het woord, 
waarin een verzekerde een aanmerkelijk belang heeft, dan wel waarin een 
verzekerde zelf of directeuren, vennoten, maten of werknemers van een 
verzekerde een functie vervullen.

9.17 / Courtage, provisie, honorarium en onkosten
Deze verzekering biedt geen dekking terzake de courtage, provisie, 
honorarium en onkosten van de verzekerde zelf, indien de verzekerde 
deze ten gevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in 
rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug 
te vorderen.

Artikel 8 / Samenloop van verzekeringen

Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte schade eveneens op 
(een) andere verzekering(en) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de 
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige 
verzekering als excedent van deze andere verzekering(en); uitgesloten 
blijft het eigen risico dat krachtens deze andere verzekering(en) wordt 
gelopen.

Artikel 9 / Uitsluitingen

Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van toepassing. 
Uitzonderingen hierop worden apart vermeld.

9.1 / Schade aan personen en zaken
Niet gedekt is, behoudens in geval van medeverzekering van rubriek VII, 
schade aan personen en schade aan zaken en kosten ter voorkoming van 
dergelijke schade. In dit verband worden onder zaken niet verstaan akten, 
polissen en andere voor de behandeling van een aan de verzekeringnemer 
toevertrouwde aangelegenheid benodigde documenten.

9.2 / Informatiedragers
De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verlies 
of verminking van (data) gegevens op informatiedragers, of van 
informatiedragers zelf, is van deze dekking uitgesloten.

9.3 / Verlies van geld/Vermogensdelict
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. ten gevolge van het op enigerlei wijze verloren gaan van geld, 

geldswaardig papier waaronder ook te verstaan betaalpassen,
creditcards en andere elektronische betaalmiddelen;

b. ten gevolge van een door een in artikel 1.4 genoemde verzekerde 
gepleegd vermogensdelict, zoals fraude, valsheid in geschrifte, 
oplichting, verduistering en diefstal.

9.4 / Insolvabiliteit
Niet gedekt zijn aanspraken voortvloeiende uit en/of verband houdende 
met tijdelijke of blijvende betalingsonmacht, surseance van betaling 
of faillissement van verzekeraars, assuradeuren, volmachtbedrijven, 
beleggingsfondsen, pensioenfondsen, banken en/of geldverstrekkende 
bedrijven.

9.5 / Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die 
het beoogde of naar ervaringsregels zekere gevolg is van zijn handelen of 
nalaten, of die is ontstaan met diens uitdrukkelijk goedvinden. 

9.6 / Boetes/dwangsommen, Supercontractuele aansprakelijkheid, regres 
Niet gedekt zijn aanspraken die voortvloeien uit aan verzekerde opgelegde 
boetes en/of dwangsommen of uit door verzekerde gegeven garantie-, 
vrijwarings-, schadevergoedingsbeding of soortgelijk beding, tenzij en 
voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder een dergelijk 
beding. Aanspraken, waarvoor verzekerde regres zou kunnen uitoefenen 
op een derde, indien van dit recht tegenover deze derde geen afstand was 
gedaan, zijn uitgesloten van de dekking.

9.7 / Tegenvallende resultaten
Geen dekking bestaat voor aanspraken verband houdende met 
tegenvallende winstdeling, rentestandkorting, valutakoersontwikkeling 
dan wel koersontwikkeling en/of rentabiliteit van aandelen, obligaties en 
andere vormen van beleggingen.
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f. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich 
te onthouden van alles wat de belangen van de maatschappij 
zou kunnen schaden;

g. zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

Artikel 11 / Verval van recht op dekking

11.1 / De verzekering biedt geen dekking indien verzekerde met betrekking 
tot de melding en/of behandeling van een schade aan de maatschappij 
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of laat geven of een 
onware opgave doet of laat doen.

11.2 / De verzekering biedt geen dekking indien de verzekerde enig 
andere verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van de 
maatschappij heeft geschaad.

11.3 / De verzekering biedt geen dekking indien verzekerde zijn aanspraken 
op de verzekeraar overdraagt of heeft overgedragen aan een derde.

Artikel 12 / Schaderegeling

Indien deze verzekering dekking biedt, belast de maatschappij zich voor 
aanspraken boven het eigen risico tot maximaal het verzekerde bedrag met 
de behandeling van de aanspraak en de eventueel daaruit voortvloeiende 
regeling en vaststelling van de schade. De maatschappij heeft het recht 
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen 
te treffen, eventueel met inbegrip van het eigen risico, zij het dat de 
maatschappij dit niet zal doen dan na overleg met de verzekerde.

Het overeengekomen eigen risico blijft te allen tijde door de verzekering-
nemer verschuldigd.

Hoofdstuk 4 / Betaling en terugbetaling van premie

Artikel 13 / Betaling

13.1 / De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de 
kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen.

13.2 / Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op 
de dertigste dag na ontvangst van het 1e betalingsverzoek betaalt (of 
weigert te betalen), wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door 
de verzekeraar is vereist geen dekking verleend voor aanspraken die 
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de 
periode tussen de ingangsdatum en de eerste dag na ontvangst van de 
eerste premie en kosten door de verzekeraar.

13.3 / Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, 
wordt geen dekking verleend ten aanzien van aanspraken die voortvloeien 
uit een handelen of nalaten dat na de premievervaldatum genoemd op de 
nota heeft plaatsgevonden.

13.4 / Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, 
wordt geen dekking verleend ten aanzien van aanspraken die voortvloeien 
uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vanaf de vijftiende 
dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de premievervaldatum 
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven.

13.5 / De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. 

13.6 / De dekking wordt weer van kracht voor aanspraken die voortvloeien 
uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden na de dag waarop 
hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de 

9.18 / Bestuurders en commissarissen
Deze verzekering biedt geen dekking terzake aanspraken ingesteld 
krachtens de bepalingen van boek II B.W. en/of andere wetten tegen de 
(ex-)bestuurders.

9.19 / In concernverband verbonden bedrijven
Geen dekking bestaat voor aanspraken van bedrijven waarmee een 
verzekerde in concernverband is verbonden.

9.20 / Ontslag medewerkers
Deze verzekering biedt geen dekking voor aanspraken die verband houden 
met ontslag van werknemers van een verzekerde.

9.21 / Vergunning Autoriteit Financiële Markten
Geen dekking bestaat voor aanspraken als gevolg van fouten die zijn 
gemaakt op het moment dat voor de uitgevoerde werkzaamheden geen 
vergunning van kracht was die op grond van de Wet op het financieel 
toezicht verplicht is, c.q. geen vrijstelling daarvan verleend was door de 
bevoegde instantie. De bewijslast ten aanzien van het bepaalde in dit 
artikel ligt bij de verzekeringnemer.

9.22 / Vermogensbeheer
De hoedanigheid van vermogensbeheerder is niet onder deze verzekering 
begrepen en aanspraken verband houdend met zodanig beheer zijn 
dan ook niet verzekerd. Onder vermogensbeheerder wordt in dit kader 
verstaan: een ieder die vermogens van anderen beheert, ongeacht tot 
welk doel.

9.23 / Legitimatiebewijzen en/of financiële bescheiden
Indien op verzekerde, op grond van enige overeenkomst, regeling of 
wettelijke bepaling, de verplichting rust legitimatiebewijzen en/of 
financiële bescheiden te controleren, is verzekerde op straffe van verval 
van dekking verplicht die controle te doen aan de hand van originele 
stukken en daarvan zelf kopieën te maken en deze tevens op verzoek aan 
de verzekeraar te tonen.

9.24 / Franchisegevers en franchisenemers
De aansprakelijkheid verband houdende met franchiseovereenkomsten is 
uitgesloten van deze verzekering.

9.25 / Uitzonderingen
Op de uitsluitingen onder 9.5 en 9.15 wordt geen beroep gedaan jegens 
de verzekeringnemer die aantoont dat hem terzake geen verwijt treft.

HOOFDSTUK 3 / Schade

Artikel 10

Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht:
a. de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere 

aanspraak of omstandigheid, waaruit voor de maatschappij een 
verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan;

b. voor verzekeringen met een eigen risico van € 50.000,- of hoger geldt 
dat de verzekerde verplicht is gebeurtenissen die tot aanspraken 
zouden kunnen leiden aan te melden als de mogelijke aanspraken een 
bedrag van 75% van het eigen risico te boven gaan;

c. de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens 
en bescheiden te verstrekken;

d. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring 
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de 
maatschappij over te leggen;

e. de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
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HOOFDSTUK 6 / Wijziging van het risico

Artikel 17 / Risicowijzigingen

17.1 / De verzekeringnemer is verplicht elke wijziging van aard en omvang 
van de werkzaamheden verbonden aan een in de polis omschreven 
hoedanigheid, of elke wijziging in de zeggenschap over, of de statuten van 
de onderneming, terstond schriftelijk aan de maatschappij mee te delen.

17.2 / Voortzetting na risicowijziging
a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde 

premie voortgezet, tenzij de maatschappij binnen twee maanden 
na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in artikel 17.1 
verzekeringnemer bericht gebruik te maken van haar recht de 
verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde 
premie voort te zetten.

b. De verzekering eindigt dan één maand na de mededeling hiervan door 
de maatschappij, tenzij partijen binnen die termijn voortzetting van de 
verzekering op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie 
overeenkomen.

Zolang de verzekering niet is geëindigd blijft de oorspronkelijke dekking 
ongewijzigd van kracht.

17.3 / Gevolgen niet-nakoming mededelingsplicht risicowijziging
a. Indien verzekeringnemer verzuimt de maatschappij tijdig kennis te 

geven van een in artikel 17.1 bedoelde wijziging, wordt de dekking 
automatisch geschorst twee maanden nadat de wijziging zich heeft 
voorgedaan, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op dezelfde 
voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie zou zijn voortgezet. 
Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting verplicht de 
premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
 
Indien de maatschappij de verzekering zou hebben voortgezet op 
andere voorwaarden en/of tegen een hogere premie, dan wordt de 
dekking hiervoor van kracht onmiddellijk nadat partijen voortzetting 
op nieuwe voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn 
overeengekomen.

b. Indien schade ontstaat terwijl de dekking is geschorst, zal op 
voorwaarde dat voortzetting alsnog is overeengekomen, worden 
gehandeld alsof de dekking volgens de nieuwe voorwaarden reeds 
ten tijde van de schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering 
zal dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór 
de schorsing geldende premie staat tot de na aanpassing geldende 
premie als die hoger is.

Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst 
of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging uit anderen 
hoofde leiden. In het geval het gewijzigde risico naar het oordeel van de 
verzekeraar door hem niet gedragen kan worden heeft de verzekeraar het 
recht de verzekering terstond te beëindigen overeenkomstig het in artikel 
18.1.3 bepaalde.

verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen 
geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald 
gebleven termijnen zijn voldaan.

13.7 / Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die de 
verzekeringnemer bij (stilzwijgende) verlenging van de verzekering 
verschuldigd wordt.

13.8 / Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de 
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging, behoudens 
adreswijzigingen, van de verzekering verschuldigd wordt.

Artikel 14 / Premieberekening

De premie die op het polisblad staat, is slechts een voorlopige. 
Verzekeringnemer is verplicht binnen zeven maanden na het einde van 
ieder verzekeringsjaar de maatschappij de inlichtingen te verschaffen die 
zij nodig heeft om de definitieve premie vast te stellen. Indien hij hieraan 
niet voldoet, heeft de maatschappij het recht de voorlopige premie vast te 
stellen op 125% van de voorschotpremie over dat jaar. Verzekeringnemer 
blijft echter verplicht om genoemde inlichtingen te verschaffen. De 
maatschappij is verplicht verzekeringnemer terug te betalen als op basis 
van alsnog verschafte inlichtingen de definitieve premie lager is; in dat 
geval kunnen kosten in rekening gebracht worden. Verzekeringnemer is 
verplicht bij te betalen als de definitieve premie hoger is.
De laatst vastgestelde premie geldt als voorlopige premie voor het daarop 
volgende verzekeringsjaar.

Artikel 15 / Terugbetaling van premie

Bij het eindigen van de verzekering heeft de verzekeringnemer recht op 
terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet 
meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. Er wordt geen 
premie terugbetaald als de maatschappij de verzekering beëindigt omdat 
een verzekerde een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken geeft of 
een onware opgave doet.

HOOFDSTUK 5 / Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Artikel 16

16.1 / Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden van bepaalde 
groepen verzekeringen van eenzelfde soort herziet, heeft zij het recht deze 
verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De 
maatschappij zal die aanpassing vooraf aankondigen.

16.2 / Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe 
tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de aanpassing leidt tot 
premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij de wijzigingen 
voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij 
de maatschappij daarvan, vóór het einde van een termijn van één maand 
na de aankondiging van de aanpassing, schriftelijk kennis te geven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing.

16.3 / Voortzetting van de verzekering
Heeft de verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in artikel 16.2 
bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In 
dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe 
tarieven en/of voorwaarden.
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f. op het tijdstip waarop een voor een verzekerde hoedanigheid door de 
Autoriteit Financiële Markten, verleende vergunning komt te vervallen 
dan wel wordt ingetrokken. Voor andere hoedanigheden blijft de 
verzekering dan van kracht.

Na de premievervaldatum kan uitsluitend een uitloopdekking worden 
gegeven tegen de voor het uitlooprisico geldende premie In de in artikel 
18.2 a t/m f genoemde gevallen kan belanghebbende verzoeken om 
premierestitutie over de periode vanaf de dag van ontvangst van dit 
verzoek tot aan de premievervaldatum. In dat geval eindigt de verzekering 
op het moment van de ontvangst van het verzoek.

Artikel 19 / Persoonsgegevens

19.1 / Persoonsregistratie
Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering worden persoonsgegevens 
gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van 
het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten; voor het uitvoeren van 
marketing activiteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid 
en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

19.2 / Adres
Verzekeringnemer is verplicht elke wijziging van zijn adres aan de 
verzekeraar mee te delen.
Kennisgeving door verzekeraar aan de verzekeringnemer geschiedt 
rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar bekende adres.

Artikel 20 / Geschillen

20.1 / In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen 
partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van 
Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting 
Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de 
aanvangsdatum van de Mediation.

20.2 / Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld 
op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Den Haag.

Hoofdstuk 7 / Einde van de verzekering

Artikel 18

18.1 / De verzekering eindigt:

18.1.1 / Gedurende het eerste verzekeringsjaar:
a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het 

polisblad genoemde geldigheidsduur, mits de opzegging schriftelijk 
geschiedt, een termijn van ten minste twee maanden in acht wordt 
genomen en de opzegging niet vóór genoemde einddatum wordt 
herroepen, tenzij de opzegging door de verzekeraar is geaccepteerd;

b. door opzegging door de maatschappij tegen de contractsvervaldag, 
mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten 
minste twee maanden in acht wordt genomen.

18.1.2 / Na (stilzwijgende) verlenging(en):
a. door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer, met inachtneming 

van een opzegtermijn van één maand;
b. door opzegging door de maatschappij tegen de contractsvervaldag, 

mits de opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten 
minste twee maanden in acht wordt genomen.

18.1.3 / Gedurende de gehele geldigheidsduur:
a. indien verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan 

nieuwe tarieven en/of voorwaarden overeenkomstig de regeling 
genoemd in artikel 16 weigert;

b. bij beëindiging van de verzekerde werkzaamheden;
c. door schriftelijke opzegging van de maatschappij binnen 30 dagen 

nadat zij vernomen heeft dat de verzekerde bij schade opzettelijk een 
verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave 
heeft gedaan;

d. door schriftelijke opzegging van de maatschappij indien de 
verzekeringnemer drie maanden na de premievervaldag de premie, 
kosten of assurantiebelasting nog niet heeft betaald;

e. door schriftelijke opzegging van de maatschappij indien de 
verzekeringnemer de aanvangspremie niet binnen 30 dagen na de 
notadatum heeft betaald;

f. door schriftelijke opzegging van de maatschappij indien de verzekeraar 
een risicowijziging als bedoeld in art. 17 niet accepteert;

g. door schriftelijke opzegging van de maatschappij in geval van een aan 
verzekerde verleende surseance van betaling of onder curatelestelling.

De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die in de 
opzeggingsbrief wordt genoemd. De maatschappij zal in deze gevallen een 
opzeggingstermijn in acht nemen van ten minste twee maanden.

18.2 / Automatische omzetting
De verzekering wordt automatisch omgezet in een uitloopdekking, voor 
die periode waarover reeds premie werd betaald:
a. op het tijdstip waarop de faillietverklaring van verzekerde wordt 

uitgesproken;
b. drie maanden na de dag waarop de verzekeringnemer, voor zover 

deze een natuurlijk persoon is, is overleden, tenzij uitdrukkelijk anders 
mocht zijn overeengekomen;

c. twee maanden na de dag waarop het bedrijf van verzekerde is 
geliquideerd of overgedragen c.q. bij beëindiging van de verzekerde 
werkzaamheden;

d. op het tijdstip waarop voor makelaars en/of taxateurs in onroerende 
zaken een verleende certificering komt te vervallen;

e. op het tijdstip waarop voor financieel planners een verleende 
certificering komt te vervallen;
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Artikel 2 / Aanvullende uitsluitingen

2.1 / Bemiddeling buitenland
Bemiddeling buiten het grondgebied van de Europese Unie is uitgesloten 
tenzij dit risico uitdrukkelijk is meeverzekerd.
Ook in dat geval blijft van toepassing het gestelde in artikel 9.8 in de 
Algemene Polisvoorwaarden.

2.2 / Herverzekering
Bemiddeling op het gebied van herverzekeringen is uitdrukkelijk 
uitgesloten van deze verzekering.

Artikel 3 / Voorlopige dekking

Indien door een verzekeringsmaatschappij schriftelijk de bevoegdheid is 
gegeven om voor een bepaald verzekeringsproduct voorlopige dekking te 
verlenen en deze bevoegdheid abusievelijk is overschreden, is de daaruit 
voortvloeiende aansprakelijkheid ook jegens de betreffende verzekeraar 
gedekt. Aansprakelijkheid verband houdende met andere onbevoegd 
gegeven dekkingstoezeggingen is niet verzekerd.

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in de Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor directe vermogensschade toegebracht aan cliënten of 
derden door fouten gemaakt bij werkzaam heden die verzekerden hebben 
verricht of hebben doen verrichten in de op het polisblad omschreven 
hoedanigheid van assurantiebemiddelaar.

1.2 / Fiscale adviezen
Ten aanzien van onjuiste fiscale adviezen gegeven bij het totstandkomen 
van een verzekering, is er slechts dekking indien de adviezen schriftelijk 
zijn gegeven op basis van door de cliënt eveneens schriftelijk verschafte 
gegevens en voor zover deze adviezen liggen op het terrein van de loon- of 
inkomstenbelasting.

1.3 / Volmacht
Indien de verzekerde blijkens het polisblad is verzekerd in de hoedanigheid 
van gevolmachtigd agent van een verzekeringsmaatschappij is met 
inachtneming van het overigens in de verzekeringsvoorwaarden bepaalde 
mede gedekt de aansprakelijkheid jegens in Nederland gevestigde 
volmachtgevende verzekeraars.

RUBRIEK II / Bijzondere polisvoorwaarden beroepsrisico assurantiebemiddelaar



11

dV
-A

V 
00

12

Artikel 2 / Aanvullende uitsluitingen

2.1 / Software van derden
Voor zover gebruik gemaakt wordt van software vervaardigd door 
derden is uitgesloten van dekking de aansprakelijkheid voor schade ten 
gevolge van fouten in deze software tenzij en voor zover de leverancier 
van de software dan wel degene die de software ter beschikking stelt 
aansprakelijkheid voor de schade heeft aanvaard en de schade op hem 
kan worden verhaald.

2.2 / Bemiddeling buitenland

2.2.1 / Bemiddeling bij hypothecaire financiering van registergoederen 
gelegen buiten Nederland is niet verzekerd.

2.2.2 / Bemiddeling bij financieringen ondergebracht bij in het buitenland 
gevestigde geldverstrekkers is niet verzekerd.

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met 
de Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor 
Bedrijven en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover 
hiernaar verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor directe vermogensschade toegebracht aan cliënten of 
derden door fouten gemaakt bij werkzaamheden die verzekerden hebben 
verricht of hebben doen verrichten in de op het polisblad omschreven 
hoedanigheid van bemiddelaar bij financieringen en hypotheken.

1.2 / Hypotheekadvisering
In iedere offerte dient een bepaling te worden opgenomen dat definitieve 
vaststelling van de rente en voorwaarden geschiedt door geldgevers en 
dat rentes en de te lenen bedragen worden genoemd onder voorbehoud 
van acceptatie door de geldgevers.

1.3 / Fiscale adviezen
Ten aanzien van onjuiste fiscale adviezen gegeven bij de bemiddeling voor 
financiering of hypotheek op in Nederland gelegen onroerende zaken, is 
er slechts dekking indien de adviezen schriftelijk zijn gegeven op basis van 
door de cliënt eveneens schriftelijk verschafte gegevens en voor zover 
deze adviezen liggen op het terrein van de loon- of inkomstenbelasting.

1.4 / Volmacht
Indien de verzekerde blijkens een clausule op het polisblad is verzekerd in 
de hoedanigheid van gevolmachtigd agent van een financieringsinstelling 
is met inachtneming van het overigens in de verzekeringsvoorwaarden 
bepaalde mede gedekt de aansprakelijkheid jegens in Nederland 
gevestigde volmachtgevende financieringsinstellingen.

1.5 / Schriftelijkheidsvereiste
Met betrekking tot alle adviezen geldt dat de dekking slechts van kracht 
is voor zover de adviezen schriftelijk zijn gegeven op basis van de door 
relatie schriftelijk verstrekte informatie. Als door de relatie verschafte 
informatie is opgenomen in het gegeven advies geldt deze informatie als 
schriftelijk door de relatie verstrekt.

RUBRIEK III / Bijzondere polisvoorwaarden beroepsrisico bemiddelaar bij financieringen en hypotheken



12

dV
-A

V 
00

12

Artikel 2 / Aanvullende uitsluitingen

2.1 / Software van derden
Voor zover gebruik wordt gemaakt van software vervaardigd door derden 
is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van fouten 
in deze software tenzij en voor zover de leverancier dan wel degene die 
deze software ter beschikking stelt aansprakelijkheid voor de schade heeft 
aanvaard en de schade op hem kan worden verhaald.

2.2 / Buitenlands recht
Financiële planning verband houdende met aangelegenheden die 
onderhevig zijn aan buitenlands recht is niet verzekerd.

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerde als financieel planner voor directe vermogensschade ten 
gevolge van door verzekerde gegeven onjuiste financiële adviezen 
uitsluitend en voor zover:
a. het advies door verzekerde schriftelijk is verstrekt;
b. het advies op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever is verstrekt;
c. alle voor het uitgebrachte advies benodigde gegevens vooraf en 

schriftelijk door de opdrachtgever aan verzekerde zijn verstrekt 
dan wel deze gegevens alle in het advies als afkomstig van de 
opdrachtgever zijn opgenomen;

d. het advies geen garanties en/of rechtens afdwingbare 
toezeggingen bevat terzake van eventueel te behalen 
rendementen, beleggingsresultaten, (valuta)koersontwikkelingen, 
winstdelingsregelingen, dan wel enige andere vorm van winst- of 
resultaatsprognose.

1.2 / Leverings- en dienstenvoorwaarden
Deze dekking is gebaseerd op de rechtsgeldig overeengekomen 
toepassing van door de maatschappij goedgekeurde leverings- en 
dienstenvoorwaarden. Voorts geldt het volgende:
a. zijn voor een bepaalde opdracht de bepalingen van andere leverings- 

en dienstenvoorwaarden overeengekomen, dan zal schadevergoeding 
worden verleend tot het bedrag dat op grond van de dan gehanteerde 
leverings- en dienstenvoorwaarden is verschuldigd, met dien verstande 
dat de vergoeding nimmer het bedrag te boven zal gaan dat bij 
toepassing van door de maatschappij goedgekeurde leverings- en 
dienstenvoorwaarden verschuldigd zou zijn geweest;

b. zijn voor een bepaalde opdracht geen leverings- en dienstenvoorwaarden 
overeengekomen, dan zal slechts schadevergoeding worden verleend 
indien en voor zover zulks zou zijn geschied wanneer door de 
maatschappij goedgekeurde leverings- en dienstenvoorwaarden 
onverkort van toepassing waren geweest.

RUBRIEK IV / Bijzondere polisvoorwaarden beroepsrisico financieel planner
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Artikel 2 / Aanvullende uitsluitingen

Niet gedekt zijn:
a. aanspraken voortvloeiende uit budgetoverschrijdingen in de ruimste 

zin van het woord in het kader van beheer van onroerende zaken. 
Indien wordt opgetreden als administrateur van een VVE bestaat er 
in die hoedanigheid slechts dekking voor zover er binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering wordt 
gehouden en tijdens deze vergadering decharge voor het gevoerde 
bestuur wordt gevraagd;

b. aanspraken wegens schade van een opdrachtgever verband houdende 
met of ten gevolge van verkeerde kostenbegrotingen en/of verkeerde 
prijsopgaven;

c. aanspraken voortvloeiende uit of verband houdende met bemiddeling 
bij agrarische productierechten, tenzij uit de polis blijkt dat dit risico is 
meeverzekerd;

d. aanspraken wegens activiteiten als makelaar in onroerende zaken met 
betrekking tot onroerende zaken gelegen buiten Nederland;

e. aanspraken wegens het kopen en verkopen van onroerende 
zaken voor rekening van verzekeringnemer, (mede)verzekerden 
of rechtspersonen waarin een van dezen een aanmerkelijk belang 
heeft, bouwprojectontwikkeling of schade verband houdende 
met eigendom, gebruik, bezit of verhuur van aan een verzekerde 
of rechtspersoon waarin deze een aanmerkelijk belang heeft 
toebehorend onroerende zaak. Eenzelfde uitsluiting is van toepassing 
voor zover de onroerende zaken eigendom zijn of worden van een 
(rechts)persoon die direct of indirect een controlerend belang heeft in 
het bedrijf van verzekeringnemer;

f. aanspraken verband houdende met en/of voortvloeiende uit 
WOZ-taxaties die direct of indirect in opdracht van een gemeente zijn 
uitgevoerd.

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in de Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor directe vermogensschade toegebracht aan cliënten of 
derden door fouten gemaakt bij werkzaamheden die verzekerden hebben 
verricht of hebben doen verrichten in de op het polisblad omschreven 
hoedanigheid van makelaar en taxateur in onroerende zaken.

1.2 / Fiscale adviezen
Met inachtneming van de bepalingen in de Algemene Polisvoorwaarden 
is ten aanzien van onjuiste fiscale adviezen gegeven met betrekking 
tot in Nederland gelegen onroerende zaken of voor onjuiste opgaven 
of inlichtingen over baten, lasten en kosten i.v.m. een onroerende 
zaaktransactie slechts dekking indien de adviezen schriftelijk zijn gegeven 
op basis van de door cliënt eveneens schriftelijk verschafte gegevens en 
voor zover deze adviezen liggen op het terrein van de loon-, inkomsten-, 
omzet- en overdrachtsbelasting.

1.3 / Boete, dwangsom of garantie
Gedekt zijn aanspraken met betrekking tot een boete, dwangsom of 
garantie voortvloeiende uit het gebruik van het standaardcontract van 
de NVM of een soortgelijk standaardcontract. Een extra eigen risico ter 
grootte van de courtage/provisie genoten uit hoofde van de transactie 
zal dan gelden bovenop het conform de polis van toepassing zijnde eigen 
risico.

RUBRIEK V / Bijzondere polisvoorwaarden beroepsrisico makelaar en taxateur in onroerende zaken
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Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad. 

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in de Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor directe vermogensschade toegebracht aan cliënten of 
derden door fouten gemaakt bij werkzaamheden die verzekerden hebben 
verricht of hebben doen verrichten in de op het polisblad omschreven 
hoedanigheid van agent van een bankinstelling of als bemiddelaar bij het 
tot stand brengen van spaar- en/of betaalovereenkomsten tussen cliënten 
en (spaar)banken.

RUBRIEK VI / Bijzondere polisvoorwaarden beroepsrisico bemiddelaar bij sparen en betalen
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Uitzonderingen
Wel gedekt is:
2.3.1 / Aanhangwagens
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een 
aanhangwagen die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of 
losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

2.3.2 / Laden/Lossen
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading, bij het laden of 
lossen van motorrijtuigen.

2.3.3 / Lading
De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door lading die zich bevindt 
op dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig.

2.3.4 / Motorrijtuigen in gebruik bij niet-ondergeschikten
De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht met 
of door een motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat 
een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van het 
bedrijf van de verzekerde; indien de aansprakelijkheid van de verzekerde 
uitsluitend berust op artikel 6: 171 BW zal de maatschappij de schade op
de overige aansprakelijke(n) verhalen.

2.3.5 / Passagiers
De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een verzekerde als 
passagier van een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig.

2.4 / Vaartuigen en luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, 
die wordt toegebracht met of door een gemotoriseerd vaartuig of 
luchtvaartuig dat:
a. een verzekerde bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken;
b. een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van 

het bedrijf van de verzekerde.

2.5 / Zaken onder opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt 
gedurende de tijd, dat een verzekerde (of iemand namens hem) deze zaken 
in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking, ter 
behandeling of anderszins onder zich had.

Uitzondering
Wel gedekt is:
2.5.1 / Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht
a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde

anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, 
indien en voor zover ter zake daarvan schade is vergoed door een
brandverzekeraar en door hem regres wordt genomen;

b. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een ondergeschikte
voor wie de verzekerde als werkgever aansprakelijk is, met uitzondering 
van schade aan motorrijtuigen;

c. de aansprakelijkheid voor schade aan roerende zaken, niet zijnde geld 
en/of geldswaardig papier, waaronder ook te verstaan betaalpassen, 
creditcards en andere elektronische betaalmiddelen, die een verzekerde 
anders dan ten eigen nutte uit hoofde van zijn verzekerde hoedanigheid 
onder zich heeft.

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 Dekking
De verzekering dekt binnen deze rubriek, met inachtneming van de 
bepalingen in Algemene Polisvoorwaarden, de aansprakelijkheid van 
verzekerden in de op het polisblad omschreven hoedanigheid voor schade 
aan personen en/of zaken. Artikel 9.1 van de Algemene Voorwaarden is op 
deze rubriek niet van toepassing.

1.2 / Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is de gehele wereld voor reizen die een verzekerde 
maakt in de uitoefening van zijn beroep, mits de aanspraken geen verband 
houden met diensten of werkzaamheden ten behoeve van derden in de 
verzekerde hoedanigheid, tijdens de reis verricht.
Voor aanspraken die voortvloeien uit het daadwerkelijk verrichten van de 
verzekerde werkzaamheden blijft het geldigheidsgebied Nederland.

1.3 Beroepsziekten, aanvullende begripsomschrijvingen
In dit artikel wordt personenschade onderscheiden naar personenschade 
ten gevolge van een beroepsziekte en ten gevolge van een ongeval.
Onder beroepsziekte en ongeval wordt verstaan:
a. beroepsziekte: een aantasting van de gezondheid, niet zijnde het 

gevolg van een ongeval, van een ondergeschikte, waarvoor de 
verzekerde jegens de ondergeschikte aansprakelijk is;

b. ongeval: een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van 
een ondergeschikte inwerkend geweld, waarvoor de verzekerde jegens 
de ondergeschikte aansprakelijk is.

1.4 / Beroepsziekten, omvang van de dekking
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de op het polisblad 
vermelde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor schade verband 
houdende met het verrichten van activiteiten voor verzekerde. In afwijking 
van het bepaalde in artikel 1.10 van de Algemene Voorwaarden CM2012 
wordt ter zake van beroepsziekten als omstandigheid enkel en alleen 
aangemerkt een op het moment van de melding van de omstandigheid 
aantoonbare beroepsziekte, waarvan in redelijkheid kan worden 
aangenomen dat deze zal leiden tot een (gedekte) aanspraak.

Artikel 2 / Aanvullende uitsluitingen

2.1 / Beroepsrisico
In deze rubriek is uitgesloten de aansprakelijkheid die volgens de 
voorwaarden van Rubrieken II t/m VI en VIII gedekt is.

2.2 / Asbest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid die op enigerlei wijze, direct of indirect, 
verband houdt met de eigenschappen van asbest, of van materialen die 
asbest bevatten, ongeacht de grondslag van de aanspraak en onverschillig 
wie de schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt.

2.3 / Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met het 
gebruik van een motorvoertuig dat:
a. een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;
b. een verzekerde als werkgever doet of laat gebruiken;
c. een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de uitoefening van

het bedrijf van de verzekerde.

RUBRUBRIEK VII / Bijzondere polisvoorwaarden aansprakelijkheid voor bedrijven
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2.9 / Uitsluiting uitvoering sociaal beleid en personeelsbeleid
Niet gedekt zijn aanspraken die worden ingediend door of namens een 
voormalige, huidige, of kandidaat-ondergeschikte(n) van verzekerde, 
of die is ingediend door een overheidsinstelling die toezicht houdt 
op arbeidsomstandigheden in verband met het sociaal beleid en 
personeelsbeleid dat door de onderneming wordt gevoerd en op grond 
waarvan de verzekerde in de hoedanigheid van werkgever, bestuurder, 
commissaris of als werknemer aansprakelijk wordt gesteld.
In het kader van deze verzekering worden hieronder in ieder geval verstaan 
(doch niet beperkt tot) aanspraken verband houdende met:
a. aanname en ontslagbeleid
b. het al dan niet uitvoeren van functiebeoordelingen en de wijze waarop 

deze worden uitgevoerd
c. promotie of carrièremogelijkheden
d. het hanteren van disciplinaire maatregelen
e. beëindiging(en) van (een) dienstverbanden al dan niet collectief
f. uitvoering van afspraken vastgelegd in een arbeidsovereenkomst
g. overtreden van wetten op het gebied van discriminatie
h. schenden van de privacy
i. smaad en/of laster of het veroorzaken van psychische of emotionele 

schade in relatie tot het dienstverband

Artikel 3 / Aanvullende verplichting van verzekerde voor schade van 
ondergeschikten

Verzekeringnemer is verplicht op straffe van verlies van dekking om 
een getoetste actuele Risico-inventarisatie & evaluatie met een Plan 
van Aanpak, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, voor het verzekerde bedrijf voorhanden 
te hebben, tenzij men hiervan vanuit de genoemde wet of besluit is 
vrijgesteld. Op verzoek van de maatschappij dient verzekerde genoemde 
stukken te overleggen.

2.5.2 / Bijzondere regeling voor makelaars in onroerende zaken
In afwijking van het hiervoor bepaalde is voor makelaars in onroerende 
zaken waarvoor naast deze module ook rubriek V is meeverzekerd, ook 
gedekt aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken van derden 
en de zich eventueel daarin bevindende roerende zaken welke een 
verzekerde:
a. voor verkoop, verhuur, bezichtiging of taxatie onder zich heeft;
b. in beheer heeft.

2.5.3 / Uitsluiting achterstallig onderhoud
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met 
achterstallig onderhoud van onroerende zaken, ongeacht door wie de 
aanspraak wordt ingesteld en door wie de schade wordt geleden.

2.6 / Milieuaantasting
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met 
milieuaantasting.

2.7 / Aanvullende uitsluiting opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 
veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit zijn:
a. opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk 

handelen of nalaten;
b. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
c. gedragingen die onder a. of b. vallen, gepleegd in groepsverband, ook 

ingeval de verzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 
Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of 
nalaten in de situatie a, b en/of c, doet niet af, dat verzekerde zodanig 
onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij niet in 
staat is zijn wil te bepalen.

2.8 / Aanvullende uitsluiting beroepsziekte
In aanvulling op de uitsluitingen in de artikelen 9 van de Algemene 
Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering CM-2012 en de artikelen 
2.1 t/m 2.7 van deze Bijzondere Polisvoorwaarden Aansprakelijkheid 
voor Bedrijven is van de dekking ook uitgesloten de aansprakelijkheid 
van de verzekerde voor schade ten gevolge van een handelen of 
nalaten dat bewust in strijd is met enig gegeven voorschrift ter zake van 
arbeidsomstandigheden of andere veiligheidsaspecten, indien dit in 
opdracht van of met goedvinden van de verzekerde is geschied. Indien 
de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor toepassing 
van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of 
bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die 
door een lid van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid 
voor de naleving van eerder genoemde voorschriften.



17

dV
-A

V 
00

12

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 
en Beroepen CM-2012 en zijn slechts van toepassing voor zover hiernaar 
verwezen wordt op het polisblad.

Artikel 1 / Omschrijving van de dekking

1.1 / Dekking
In aanvulling op de Algemene Polisvoorwaarden CM-2012 wordt bepaald 
dat de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de advisering 
en het doorgeven van orders op het gebied van beleggingen in uitsluitend 
beleggingsfondsen is meeverzekerd onder deze verzekering.

1.2 / Aanvullende voorwaarden
Deze dekking is slechts van toepassing als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden
 ͭ Er moet sprake zijn van een door de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) afgegeven geldige vergunning of vrijstelling voor genoemde 
activiteiten.

 ͭ De dekking is beperkt tot die producten genoemd in de door AFM 
afgegeven vergunning en/of vrijstelling.

 ͭ Er is een door de cliënt ondertekend klantenprofiel aanwezig en dit 
dient minimaal tot 5 jaren na beëindiging van de belegging(en) al 
dan niet in digitale vorm bewaard te blijven in de administratie van 
verzekerde.

 ͭ Opdrachten tot aan- en/of verkoop dienen schriftelijk te worden 
gegeven op een zodanige wijze dat de identiteit van de opdrachtgever 
vaststaat.

Artikel 2 / Uitsluitingen

Uitgesloten van dekking is de aansprakelijkheid voor schade verband hou-
dend met financieel onvermogen van het beleggingsfonds. Van de dekking 
zijn tevens uitgesloten activiteiten met betrekking tot deelnemingsrechten, 
zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Vrijstellingsregeling Wet op het 
financieel toezicht d.d. 15-11-2006, de artikelen 4 t/m 7. Het gaat hier om 
rechten in deelnemingen, waarvoor de aanbieder niet vergunningsplichtig 
is en deze niet onder toezicht staat, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het 
aanbieden van deelnemingen met een minimale inleg van € 50.000,-.

Artikel 3 / Verzekerde bedragen

Het verzekerde bedrag in deze module geldt voor alle aanspraken in deze 
hoedanigheid.

Artikel 4 / Extra Eigen Risico

Als bij het doorgeven van een opdracht en/of order vertraging ontstaat 
geldt voor de daaruit eventueel voortvloeiende schade een extra eigen 
risico van € 2.500,-. Voorzover niet wordt afgeweken van de overige 
verzekeringsvoorwaarden, modules en/of clausules blijven deze onverkort 
van kracht.

RUBRIEK VIII / Bijzondere polisvoorwaarden dekking nationaal regime
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