Vereniging van Appartementseigenaren
A. Extra insluitingen aansprakelijkheidsverzekering
1. In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden bij "Verzekerden" dekt deze verzekering
mede de aansprakelijkheid van de leden van de V.v.E. in hun hoedanigheid van
appartementseigenaar.
Onderlinge Aansprakelijkheid
2. De aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar is gedekt met uitsluiting van schade aan
onroerende zaken.
3. De aansprakelijkheid van de V.v.E. en de leden ten opzichte van elkaar is gedekt met uitsluiting van
schade aan onroerende zaken.
Verenigingen/stichtingen (Incl aansprakelijkheid leden)
Aan de verzekerden als genoemd in artikel 2.3 worden als verzekerden toegevoegd:
- het bestuur en de bestuursleden van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden handelende in
die hoedanigheid;
- de leden en de vrijwilligers van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde verzekerden, mits handelende in
verenigingsverband.
Niet verzekerd zijn aanspraken in verband met diefstal, verduistering of vermissing van zaken
toebehorende aan de leden, de vrijwilligers en/of de bezoekers.
Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid
1
Aanvullende begripsomschrijvingen
In onderhavige Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade;
1.2
Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 2.4 en 2.5 van
de Algemene voorwaarden mits de verzekerden zijn gevestigd binnen Nederland;
1.3
Ongeval:
1.3.1 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van zijn
werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of;
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt aan een
personeelsfeest, bedrijfsuitje, cursus, opleiding of soortgelijke personeelsactiviteiten die
gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met verzekerde.
2

Dekkingsomschrijving
In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
Algemene voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden als
werkgever tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel als gevolg van een ongeval
indien en voor zover die schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap
(op grond van art. 7:611 BW) en/of aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op
grond van art. 6:248 BW).

3
3.1
3.1.1

Aanvullende uitsluitingen
De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet:
indien en voor zover de ondergeschikte in verband met het ongeval een recht op uitkering
heeft op grond van wettelijk verplichte verzekeringen of sociale verzekeringswetten/regelingen;
indien en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt onder andere
schade- en/of inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader van de
arbeidsovereenkomst ten behoeve van de getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of
daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet bestond;

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2

indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen ondergeschikte;
indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een motorrijtuig
deelneemt aan het verkeer;
indien er sprake is van een ongeval vóór 1 januari 2009.
De uitsluitingen als vermeld in de Algemene en Specifieke voorwaarden gelden eveneens
voor financieel nadeel

Uitsluiting inlooprisico (vanaf bepaalde datum)
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 zijn niet verzekerd aanspraken ten gevolge van een
handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden ouder dan 3 jaar vóór ingangsdatum van verzekering.
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit
elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze uitsluiting bepalend de datum van aanvang
van deze reeks.

