CONCEPTPOLIS

Polisnummer

:

VCS16######

Verzekering

:

Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheid

Verzekeringnemer

:

Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) of diens
rechtsopvolger

Adres

:

Bemuurde Weerd O.Z. 12, 2514 AN Utrecht

Verzekerd(e) bedrag(en)

:

EUR
EUR

5.000.000,00 als maximum per aanspraak en per contractsjaar
500.000,00 als maximum per aanspraak en per contractsjaar
per in clausule W2 genoemd ‘collectief’ en de
bij het collectief aangesloten leden

Eigen risico

:

Geen

Premie

:

EUR

Voorwaarden

:

BTA.ALG.2010

Clausules

:

- W1, W2, NHT4, volgens bijgaand clausuleblad

250,00

per jaar per collectief (zie clausule W2)

- Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Contractgegevens

:

Contractvervaldatum
Contracttermijn

Bemiddelaar

:

LTO Noord Verzekeringen Schade & Zorg B.V.

Ingangsdatum

:

1 januari 2016

: 1 januari
: 12 maanden, met stilzwijgende verlenging

Rotterdam, 2 juli 2015
100% HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Directie voor Nederland
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam
Nederland
www.hdi-gerling.nl

Handelsregister Rotterdam 34285499

Royal Bank of Scotland
IBAN NL92RBOS0548296111
BIC RBOSNL2A

Polis
Datum
Blad

VCS16######
2 juli 2015
2 van 3

Clausuleblad
W1

Verzekeringnemer

In afwijking van artikel 2.11 van de algemene voorwaarden zal verzekeringnemer en haar
dochtermaatschappijen voor deze polis niet als ‘groep’ worden aangemerkt en is derhalve niet
meeverzekerd op de polis.

W2 Meeverzekerde collectieven
In aanvulling op artikel 2.11 van de algemene voorwaarden wordt tevens als groep aangemerkt:
-

de aangemelde en geaccepteerde collectieven en de aan haar verbonden natuur- verenigingen,
stichtingen en/of coöperaties.

Voor aanmelding van de collectieven is een speciaal aanmeldingsformulier worden opgesteld.
Reeds verzekerde entiteiten
Voor de verbonden natuur- verenigingen, stichtingen of coöperaties die reeds verzekerd waren via
polis VCS0600433, geldt dat er dekking met volledige inloop van kracht is vanaf het moment dat zij
van deze polis worden afgevoerd.
Nieuw te verzekeren natuurverenigingen
Voor verbonden natuur- verenigingen, stichtingen of coöperaties die niet reeds verzekerd waren op
polis VCS0600433, geldt dat uitsluitend de aansprakelijkheid is verzekerd voor een voorval begaan na
de datum van aanmelding van het collectief.

NHT4-Clausule terrorisme
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid daarvoor)
veroorzaakt door of ontstaan uit "terrorisme" en/of "sabotage" met terroristisch oogmerk, alsmede het
in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of biologische stoffen.
Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst wordt verstaan
onder:
Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken
op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door verzekerde zelf, die zijn gericht op verhinderen
van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.
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Datum
Blad

VCS16######
2 juli 2015
3 van 3

Indien sprake is van, op basis van artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het
financieel toezicht vastgestelde, in Nederland gelegen risico's, blijft dekking voor terrorismeschade
bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van (bijgaand) "Clausuleblad Terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.", versie 23 november 2007.

