Dekking
Werknemerschade
Een bijzondere dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Als onderdeel van een Zekerheidspakket voor zzp en mkb
Deze dekking in het kort
• Waarvoor is deze dekking?
• Waar zijn uw werknemers wel en niet
voor verzekerd?
• Wat mag u van ons verwachten?
• Wat te doen bij schade?

U heeft bij ons een Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven (AVB) als onderdeel van een Zekerheidspakket
voor zzp en mkb. U heeft bij deze verzekering ook de
dekking Werknemerschade afgesloten. Bij deze dekking
horen polisvoorwaarden. Wij zetten hier de belangrijkste
punten uit de polisvoorwaarden op een rijtje. U leest onder
andere wat de dekking inhoudt en wat u van ons mag
verwachten.
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 dekking Werknemerschade?
Als u aansprakelijk bent voor schade die uw werknemers
lijden, dan heeft u daarvoor dekking op de Aansprakelijk
heidsverzekering Bedrijven (AVB). En het gaat niet alleen
om mensen die bij u in loondienst zijn, maar om iedereen
die in uw opdracht werkzaamheden verricht.
Al deze mensen kunnen in hun werk ook schade oplopen
waarvoor u niet aansprakelijk bent. Dan kunt u geen
beroep doen op de AVB. In rechterlijke uitspraken is
bepaald dat een werkgever in zo’n geval toch een zekere
verantwoordelijkheid heeft door te zorgen voor een
verzekering die de schade wel dekt. Dan biedt de dekking
Werknemerschade uitkomst.
Waar zijn uw werknemers voor verzekerd?
• Zij zijn verzekerd voor de aantoonbaar geleden
personen- en zaakschade als gevolg van een ongeval
• tijdens het werk.
• in het verkeer (als bestuurder of passagier van een
motorrijtuig, in het openbaar vervoer of als voetganger).
• tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen.
• Zij kunnen ook worden verzekerd voor het risico’s in het
woon-werkverkeer.
Waar zijn uw werknemers bijvoorbeeld niet voor
verzekerd?
Uw werknemers zijn niet verzekerd voor schade die zij
expres veroorzaken.
In de polisvoorwaarden staat precies wanneer we wel
betalen en wanneer niet.
Wie zijn er verzekerd?
Uw werknemers zijn verzekerd. En ook ondergeschikte
zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires.
Wat krijgen uw werknemers vergoed?
Uw werknemers krijgen de schade vergoed die is vast
gesteld. Normaal gesproken betalen wij niet meer dan het
verzekerd bedrag. U vindt dit bedrag op uw polis.
Daarnaast vergoeden wij eventuele expertisekosten voor
het vaststellen van de schade en bereddingskosten om
acute schade te beperken.
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Waar zijn uw werknemers verzekerd?
Uw werknemers zijn overal ter wereld verzekerd voor
schade die zij in hun werk oplopen.
Welke factoren hebben invloed op de premie?
Zie hiervoor ‘Uw verzekering in het kort’ van de
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.
Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
Zie hiervoor ‘Uw verzekering in het kort’ van de
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.
Wanneer eindigt de verzekering?
Zie hiervoor ‘Uw verzekering in het kort’ van de
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.
Wat mogen u en uw werknemers van ons verwachten?
• We helpen bij schade altijd zo snel mogelijk.
• We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.
Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.
• We handelen de schade zorgvuldig af.
Wat zijn de verplichtingen van u en uw werknemers?
• Meld schade zo snel mogelijk.
• Geef ons altijd de juiste informatie.
• Probeer schade te voorkomen.
Wat moeten u en uw werknemers altijd doen bij schade?
• Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of aan uw
verzekeringsadviseur.
• Is er sprake van een misdrijf? Doe dan direct aangifte bij
de politie.
• Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te
handelen.

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

Meer weten?
Mail dan naar zakelijkschade@nn.nl

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

2235-40.1807

Of bel 070 513 33 33

