Bijzondere polisvoorwaarden
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
voor motorrijtuigbestuurders
dV-AB Wegam 0816

Inhoud

Bijzondere voorwaarden
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van
de verzekering en worden geacht daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

Artikel 1 / Algemeen
Artikel 2 / Omschrijving van de dekking
Artikel 3 / Uitsluitingen
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Artikel 4 / Premieberekening
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Artikel 1 / Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de
van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen en zijn slechts van toepassing
voor zover hiernaar verwezen wordt op het polisblad.
Artikel 2 / Omschrijving van de dekking
2.1 / In afwijking van artikel 9.3 van de Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekeringnemer als werkgever voor schade van een ondergeschikte die als bestuurder van een motorrijtuig betrokken raakt bij een verkeersongeval.
2.2 / Eigen risico
Voor deze verzekering geldt geen eigen risico, met uitzondering van
schade aan het motorrijtuig.
Voor schade aan het motorrijtuig van een ondergeschikte geldt een
eigen risico van € 1.000,- per aanspraak.
Artikel 3 / Uitsluitingen
3.1 / Schade aan motorrijtuigen
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan
het motorrijtuig, tenzij het een motorrijtuig betreft waarvan de onder geschikte eigenaar is. Is de schade aan het motorrijtuig verzekerd, dan
komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking het verlies aan korting
wegens schadevrij rijden gedurende maximaal twee jaar en het eventuele
eigen risico.
3.2 / Rijbevoegdheid
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die is
ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig:
a. niet in het bezit is van een geldig voor dat motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;
b. op grond van een rechtelijke uitspraak niet bevoegd is het motorrijtuig
te besturen;
c. onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat het besturen van het motorrijtuig hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Deze verzekering geeft ook geen dekking indien de bestuurder zijn medewerking aan een adem-, urinetest of bloedproef heeft geweigerd.
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Artikel 4 / Premieberekening
De op het polisblad voor deze verzekering genoemde premie is een
voorlopige premie die gebaseerd is op het aantal en soort motorrijtuigen
die in gebruik zijn bij verzekeringnemer en/of de privé motorrijtuigen van
ondergeschikten die gebruikt worden voor de werkzaamheden.
Ter vaststelling van de definitieve premie, dient verzekeringnemer binnen
3 maanden na het eind van elk verzekeringsjaar het juiste aantal en soort
motorrijtuigen aan de maatschappij door te geven.
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