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Artikel 1

Aanvullende algemene bepaling
Deze Bijzondere Voorwaarden / Dekking Werkgeversaansprakelijkheid zijn van
toepassing in aanvulling op de Bijzondere Voorwaarden / Dekking Algemene
Aansprakelijkheid.

Artikel 2

Aanvullende begripsomschrijvingen
Schade aan personen
In deze Bijzondere Voorwaarden / Dekking Werkgeversaansprakelijkheid
onderscheiden wij: schade aan personen als gevolg van een:
ongeval
Onder ongeval verstaan wij een plotseling van buiten af en ongewild op
het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld.
beroepsziekte
Onder beroepsziekte verstaan wij een aantasting van de gezondheid van
een ondergeschikte die niet het gevolg is van een ongeval.

Artikel 3

Omvang van de dekking
1.

Dekking van een aanspraak
In afwijking van het bepaalde over de omvang van de dekking in de
Bijzondere Voorwaarden / Dekking Algemene Aansprakelijkheid moet u
artikel 5 sub 1.a en 1.b lezen zoals hieronder staat vermeld.
a. Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in
de verzekerde hoedanigheid, tegenover hun ondergeschikten voor
schade die verband houdt met het verrichten van activiteiten voor de
verzekerden, als:
de aanspraak over deze schade voor de eerste maal tegen
een verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering en
de schriftelijke melding hiervan door ons is ontvangen tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering en
de aanspraak of omstandigheid bij het aangaan van de
verzekering bij u of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet
bekend was.
b. Melding van een omstandigheid
Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering
voor de eerste maal schriftelijk bij ons is aangemeld en door ons is
ontvangen, beschouwen wij de aanspraak die daaruit voortvloeit,
ongeacht op welk tijdstip, als ontvangen op de datum van ontvangst
van deze omstandigheid.

2.

Goed Werkgeverschap
a. Wij bieden ook dekking voor het financieel nadeel dat een
ondergeschikte lijdt, als gevolg van het ontbreken van een
behoorlijke verzekering of vergoeding ten behoeve van een dergelijke
verzekering waarvoor verzekerde als werkgever op grond van artikel
7:611 BW en/of artikel 6:248 BW had moeten zorgen.
b. Voorwaarde voor deze dekking is dat de ondergeschikte door een
ongeval schade aan personen en/of schade aan zaken lijdt en dat
het ongeval in verband staat met het verrichten van werkzaamheden,
een zakenreis of deelname aan een werkgerelateerde activiteit (zoals
bijvoorbeeld een personeelsuitje).
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c.

Wij bieden geen dekking:
- als verzekerde heeft voldaan aan zijn verplichting om te zorgen
voor een behoorlijke verzekering of een vergoeding ten behoeve
van een dergelijke verzekering;
- als aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding uit andere
hoofde, zoals een andere verzekering, wet, voorziening of regeling,
indien en voor zover de in lid a bedoelde verzekering niet zou
hebben bestaan;
- als het ongeval veroorzaakt is tijdens deelname aan het verkeer
met een motorrijtuig waarvan de ondergeschikte bestuurder of
passagier is, behalve als de ondergeschikte tijdens de uitoefening
van werkzaamheden passagier is van het openbaar vervoer of
bestuurder of passagier is van een motorrijtuig waarvoor geen
wettelijke verzekeringsplicht geldt;
- als het ongeval heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2009.

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere
Voorwaarden / Dekking Algemene Aansprakelijkheid gelden de volgende
bepalingen.
Overtreding voorschriften
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor de schade aan
personen die het gevolg is van een handelen of nalaten van een verzekerde,
als deze weet of redelijkerwijs moet weten:
a. dat het handelen of nalaten in strijd is met (een) van overheidswege
gegeven voorschrift(en) en/of een convenant op het gebied van
arbeidsomstandigheden en
b. dat als gevolg van dat handelen of nalaten schade aan personen ontstaat
of te verwachten is.
Als de aansprakelijk gestelde verzekerde een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap is, verstaan wij voor de toepassing van deze
uitsluiting onder verzekerde een beherend vennoot.
Als de aansprakelijk gestelde verzekerde een rechtspersoon is, verstaan wij
voor de toepassing van deze uitsluiting onder een verzekerde:
een lid van de directie of bedrijfsleiding;
een functionaris in dienst van de verzekerde, die door een lid van de
directie of bedrijfsleiding is belast met bijzondere verantwoordelijkheid
voor de naleving van de hiervoor genoemde voorschriften.
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