Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Als onderdeel van een Zekerheidspakket voor zzp en mkb

Uw verzekering in het kort
• Waarvoor is deze verzekering?
• Waar bent u wel en niet voor verzekerd?
• Wat mag u van ons verwachten?
• Wat te doen bij schade?

U kunt de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
afsluiten als onderdeel van een Zekerheidspakket
voor zzp en mkb. Bij deze verzekering horen polisvoor
waarden. Wij zetten hier de belangrijkste punten uit
de polisvoorwaarden op een rijtje. U leest onder andere
wat de verzekering inhoudt, wat u van ons mag verwach
ten en wat u moet doen bij schade.
Wij hebben ons best gedaan alles duidelijk voor u te
maken. Als u na het lezen nog vragen heeft, dan kunt
u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.
Of neem direct contact met ons op via 070 513 33 33 of
zakelijkschade@nn.nl. Wij beantwoorden uw vragen
graag.

Waarvoor is de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Als u of een werknemer een fout maakt tijdens de werk
zaamheden, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden
gesteld. Moet u de schade vergoeden? Dan kunt u een
beroep doen op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wij betalen dan de schade.
Waar bent u voor verzekerd?
Als er in uw onderneming een fout is gemaakt of een
verkeerd advies is gegeven, dan bent u verzekerd als u
daardoor schade moet vergoeden aan uw opdrachtgever.
Ook bent u verzekerd voor rechtsbijstand als u aansprake
lijk bent gesteld.
Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent niet verzekerd voor:
• inkomsten die u misloopt, omdat u hier door uw fout
geen recht meer op heeft;
• kosten die u maakt om werkzaamheden opnieuw uit
te voeren;
• schade die ontstaat doordat uw opdrachtgever niet
het resultaat behaalt dat u aan hem heeft beloofd.
Denk bijvoorbeeld aan rendement dat lager uitvalt;
• schade die u expres heeft veroorzaakt.
In de polisvoorwaarden staat precies wanneer we wel
betalen en wanneer niet.
Wie zijn er verzekerd?
• U, als verzekeringnemer.
• Vennoten en firmanten van uw bedrijf.
• Uw werknemers.
• Andere personen die werkzaamheden verrichten voor
uw bedrijf.
Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Nederland.
Wat krijgt u vergoed?
U krijgt de schade vergoed die is vastgesteld. Wij betalen
normaal gesproken niet meer dan het verzekerd bedrag.
U vindt dit bedrag op uw polis.
Voorrisico
Op uw polis staat of het voorrisico is meeverzekerd.
Als het voorrisico is verzekerd, dan bent u verzekerd als:
• de schade is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van
de verzekering, én
• u de schade meldt na de ingangsdatum van de
verzekering. De schade mag niet bij u bekend zijn
geweest op het moment dat u de verzekering afsloot.
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Datum schade

Ingangsdatum verzekering
Datum waarop u
de schade meldt

Voorrisico

Narisico
Op uw polis staat of het narisico is meeverzekerd.
Als het narisico is verzekerd, dan bent u verzekerd als:
• de schade is veroorzaakt tijdens de looptijd van de
verzekering, én
• u de schade meldt ná de einddatum van de verzekering.

Datum schade

Einddatum verzekering
Datum waarop u
de schade meldt

Narisico

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is onder andere afhankelijk van de bedrijfs
activiteiten en de jaaromzet.
Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
Ja, wij kunnen de premie en voorwaarden van deze verze
kering wijzigen. Als we dat doen, dan hoort u dat ruim van
tevoren van ons. Bent u het niet eens met de wijziging?
Dan kunt u de verzekering opzeggen.
Wanneer eindigt de verzekering?
De verzekering eindigt als u de verzekering opzegt.
Dat kan elke dag en er is geen opzegtermijn.
U kunt de verzekering opzeggen via uw verzekeringsadviseur
of direct bij Nationale-Nederlanden, via 070 513 33 33.

Wat mag u van ons verwachten?
• We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
• We beoordelen de schade en uw aansprakelijkheid altijd
zo goed mogelijk. Als het nodig is, dan schakelen we een
expert in.
• We handelen de schade zorgvuldig af.
• We informeren u over veranderingen. Denk aan
wijzigingen in de premie en voorwaarden of
veranderingen in de dekking.

Disclaimer
Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Uw rechten op dekking en dienstverlening staan in uw polis.

Wat zijn uw verplichtingen?
• Meld schade zo snel mogelijk.
• Geef ons altijd de juiste informatie.
• Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo
snel mogelijk aan ons door. Denk aan wijzigingen in uw
bedrijfsactiviteiten, contactgegevens, adres of
rekeningnummer.
• Betaal op tijd de premie.
• Probeer schade te voorkomen.
• Beloof nooit dat wij een schade vergoeden. Ook niet als
u denkt dat u aansprakelijk bent. Wij beoordelen uw
aansprakelijkheid en of we de schade vergoeden.
Wat moet u altijd doen bij schade?
• Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of aan uw
verzekeringsadviseur.
• Geef ons zo snel mogelijk alle informatie die belangrijk
kan zijn om te beoordelen wie er verantwoordelijk is.
• Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te
handelen.

Meer weten?
Mail dan naar zakelijkschade@nn.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw verzekeringsadviseur,
of kijk op www.nn.nl

1981-40.1807

Of bel 070 513 33 33

