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Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel is
meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van toepassing
zijnde algemene voorwaarden MAV dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

ALGEMEEN
Art. 1

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Ongeval
een van buiten komend plotseling, onafhankelijk van de wil van verzekerde op verzekerde inwerkend
geweld, waardoor schade zoals omschreven in artikel 1.2 wordt geleden door verzekerde.

1.2

Schade
personen- en zaakschade, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade, die werknemers –
alsmede degene die daarmee conform art. 1.3 worden gelijkgesteld – overkomt in het kader van
hun werkzaamheden voor verzekeringnemer.
a. Personenschade:
letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbende en de daaruit
voortvloeiende schade.
b. Zaakschade:
schade die door verzekerde wordt geleden als gevolg van beschadiging, vernietiging, verlies of
vermissing van zaken die in privé toebehoren aan verzekerde.

1.3

Verzekerde
de hierna genoemde (rechts)personen:
a. werknemers met een arbeidsovereenkomst conform burgerlijk recht met de verzekeringnemer;
b. uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden, allen ten aanzien van
werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer verrichten;
c. vrijwilligers, waaronder worden verstaan degenen die niet bij wijze van beroep in enig
georganiseerd verband onverplicht en onbetaald werk ten behoeve van verzekeringnemer
verrichten op grond van een vrijwilligersovereenkomst of een overeenkomst van opdracht;
d. elk persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt.

1.4

Verzekeringnemer
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en de partijen
die als zodanig op het polisblad zijn vermeld.
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Art. 2

Dekkingsomschrijving

2.1

Verzekerd is – tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag - de
schadevergoedingsverplichting van verzekeringnemer als gevolg van een ongeval overkomen aan
verzekerde, volgens de dekking omschreven in de op het polisblad van toepassing verklaarde
verzekerde rubrieken. Indien op het polisblad niet is verwezen naar een verzekerde rubriek, dan is
er geen dekking voor die betreffende rubriek.

2.2

De dekking geldt uitsluitend voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering.

2.3

Aan deze verzekering kan geen recht op schadevergoeding worden ontleend indien de schade is
gedekt onder een andere verzekering. Indien de maatschappij van die andere verzekering staande
houdt dat zijn polis geen dekking behoeft te bieden, zal de onderhavige maatschappij dekking bieden
op basis van een renteloze lening, onder overdracht van de vordering op de andere verzekering. Het
terugbetalen van de lening zal afhangen van en slechts geschieden tot het bedrag dat verhaald wordt
op de andere verzekering.

2.4

De op het polisblad vermelde verzekerde som geldt voor alle verzekerde rubrieken tezamen.

Art. 3

Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Art. 4

Kosten van rechtskundige bijstand
Ingesloten zijn - zonodig boven de verzekerde som – de kosten van op verlangen van maatschappij
gevoerde procedures en in hun opdracht verleende rechtskundige bijstand, alsmede de kosten
verbonden aan een door de benadeelde tegen maatschappij aanhangig gemaakt proces. Boeten,
afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed.

Art. 5

Uitsluitingen en bijzondere bepalingen
Van de verzekering is uitgesloten schade:

5.1

veroorzaakt terwijl het motorrijtuig voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de wet toestaat;

5.2

veroorzaakt tijdens de voorbereiding tot of door deelneming aan snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsritten en wedstrijden, met uitzondering van regelmatigheids- of behendigheidsritten die
geheel binnen Nederland worden gehouden;

5.3

veroorzaakt tijdens rijden op een circuit, tracé of slipbaan;

5.4

veroorzaakt door opzet of met goedvinden van de verzekerde;

5.5

veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig krachtens wettelijk voorschrift of vonnis
niet tot het besturen hiervan bevoegd was dan wel niet in het bezit was van een geldig voor het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;

5.6

ter zake waarvan verzekerde opzettelijk een onvolledige of onware opgave doet, of waaromtrent hij
een op hem rustende verplichting voortvloeiende uit de polisvoorwaarden of uit de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) niet is nagekomen en de belangen van
maatschappij hierdoor zijn geschaad.
Bij schade veroorzaakt terwijl de feitelijk bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat
moest worden geacht aan het verkeer deel te nemen, dan wel verkeersdeelname hem bij wet of door
de overheid zou zijn verboden, geldt een eigen risico van € 25.000,00.
Dit eigen risico geldt niet voor de verzekerde, die aantoont dat de in de vorige alinea omschreven
situatie zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem ter zake hiervan in
redelijkheid geen verwijt treft;

5.7

gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een burgerlijke of militaire overheid was gevorderd;

5.8

als gevolg van fraude (geheel of gedeeltelijk). Naast het feit dat er in dat geval in het geheel geen
schadevergoeding (waaronder tevens begrepen kosten), reparatie van schade in natura en uitkering
zal plaatsvinden, kan fraude voorts tot gevolg hebben dat:
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a. aangifte wordt gedaan bij de politie;
b. de verzekering(en) word(t)(en) beëindigd;
c. een registratie plaatsvindt in het tussen maatschappijen gangbare signaleringssysteem.
Een eventueel reeds betaalde schadevergoeding (waaronder tevens begrepen kosten), reparatie van
schade in natura en uitkering zullen worden teruggevorderd.
De uitsluitingen sub 5.1, 5.2 en 5.5 gelden niet voor de verzekerde, die aantoont dat de omschreven
situatie(s) zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem terzake hiervan in
redelijkheid geen verwijt treft.

Art. 6

Premieherziening
Omdat de premie afhankelijk is van variabele gegevens dient verzekeringnemer, wanneer hierom
wordt verzocht, een opgave formulier personeelsbestand te vestrekken, zodat tot premieherziening
voor het komende verzekeringsjaar kan worden overgegaan. Uitbreidingen van betekenis dienen
tussentijds door verzekeringnemer te worden gemeld, waarna direct premieaanpassing zal
plaatsvinden.

DEKKING
Rubriek I

Basisdekking

Art. 7

Omvang van de dekking

7.1

De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van verzekeringnemer op grond van artikel
7:611 BW en 7:658 BW voor niet elders verzekerde (personen- en zaak)schade – alsmede de daaruit
voortvloeiende gevolgschade - als gevolg van een ongeval die zijn werknemers kunnen lijden tijdens
verkeersdeelname doordat zij in het kader van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken.
Hieronder valt eveneens personen- en zaakschade, terzake waarvan verzekeringnemer op grond van
artikel 7:611 BW gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering.

7.2

Onder verkeersdeelname wordt verstaan:
a. als bestuurder of als in- of opzittende van een motorrijtuig;
b. als passagier van het openbaar vervoer;
c. als fietser of voetganger.

7.3

Ingeval van schade genoemd onder art. 7.2.b (passagier openbaar vervoer) en art. 7.2.c (fietser of
voetganger) geldt een franchise van € 750,00 per gebeurtenis op niet elders verzekerde schade.

De rubrieken II, III en/of IV zijn uitsluitend van toepassing indien er op het polisblad
naar wordt verwezen.
Rubriek II Woon-/werkverkeer
Art. 8

Omvang van de dekking

8.1

Deze verzekering dekt niet elders verzekerde schade van een werknemer, alsmede van degene
die daarmee conform art. 1.3 wordt gelijkgesteld, als gevolg van een ongeval overkomen tijdens
woon-/werkverkeer.

8.2

Onder schade wordt verstaan personenschade waarvoor behandeling door een medicus heeft
plaatsgevonden. Zaakschade is uitsluitend verzekerd indien er sprake is van gedekte
personenschade.

8.3

Onder woon-/werkverkeer wordt verstaan het verkeer tussen de woonplaats en de locatie waar
de werkzaamheden voor de verzekeringnemer worden uitgevoerd via de meest gangbare route
voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
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Rubriek III Werkgerelateerde schaden van werknemers
Art. 9

Omvang van de dekking

9.1

De verzekering dekt niet elders verzekerde schade van werknemers, alsmede van degene die
daarmee conform art. 1.3 worden gelijkgesteld, als gevolg van een gebeurtenis tijdens
werkgerelateerde activiteiten.

9.2

Onder werkgerelateerde activiteiten wordt verstaan:
a. uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van verzekeringnemer;
b. georganiseerde activiteiten, welke direct gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met
verzekeringnemer.

9.3

Onder gebeurtenis wordt verstaan:
Een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam of zaken inwerkt en dat
rechtstreeks lichamelijk letsel of zaakschade veroorzaakt.

9.4

Onder lichamelijk letsel wordt verstaan personenschade waarvoor behandeling door een medicus
heeft plaatsgevonden.

9.5

Voor deze dekking geldt een franchise van € 750,00 per gebeurtenis op niet elders verzekerde
schade.

9.6

Uitsluitingen:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 is tevens van deze verzekering uitgesloten schade welke
onder enige andere rubriek van deze verzekering is gedekt, ongeacht of deze rubriek daadwerkelijk
volgens het polisblad is meeverzekerd.

Rubriek IV

ZZP-ers en freelancers

Art. 10

Omvang van de dekking

10.1

Als verzekerden in de zin van deze verzekering worden tevens beschouwd ZZP-ers en freelancers,
allen ten aanzien van werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer verrichten.
In tegenstelling tot hetgeen is omschreven in de polisvoorwaarden wordt aan verzekeringnemer voor
door haar ingezette ZZP-ers/freelancers een gelijkwaardige dekking toegekend als die voor een
werknemer met een arbeidsovereenkomst conform burgerlijk recht of ambtenarenrecht.

10.2

Onder ZZP-er en freelancer in de zin van de polis wordt verstaan:
De zelfstandige zonder personeel die op grond van een aantoonbare overeenkomst tussen hemzelf
en verzekeringnemer, maar zonder aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst conform burgerlijk
recht of ambtenarenrecht met verzekeringnemer, werkzaamheden voor verzekeringnemer verricht
welke rechtstreeks verband houden met de gebruikelijke - door het in loondienst zijnde personeel van
verzekeringnemer - verrichte werkzaamheden

10.3

In tegenstelling tot hetgeen in rubriek III van de polisvoorwaarden is vermeld, geldt in geval van
letselschade aan ZZP-ers of freelancers een franchise van € 2.500,- per gebeurtenis.
Voor zaakschade blijft de in de polisvoorwaarden genoemde franchise van kracht.
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