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CONCEPT

Polis van AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN BEROEPEN

VERZEKERINGNEMER
Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN)
Bemuurde Weerd O.Z. 12
3514 AN UTRECHT
VERZEKERINGSTERMIJN

Bladnr 1

polisnr
relatienr

2967366

Premievervaldag
Premietermijn

: 1-1-2016 tot 1-1-2017 met automatische verlenging
telkens voor 12 maanden
: 1-1 van elk jaar
: 12 maanden

Reden van afgifte

: nieuwe verzekering

Met ingang van

: 1-1-2016 verzekert de maatschappij overeenkomstig de
verzekeringsvoorwaarden

Verzekerde hoedanigheid

: zie Bijzondere voorwaarden “Hoedanigheid”

Verzekerd bedrag voor de
rubrieken I, II en III
tezamen
Eigen risico
Rubriek I

: EUR 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar
: EUR
EUR
EUR

250,00 per aanspraak voor personenschade
250,00 per aanspraak voor zaakschade
250,00 per aanspraak voor zaakschade
productenaansprakelijkheid
250,00 per aanspraak
250,00 per aanspraak

Rubriek II
Rubriek III

: EUR
: EUR

Voorschotpremie

: EUR

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

: ACM 14 en onderstaande BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

22.800,00 per jaar

Vervolg op blad nummer 2
: premie tot 1-1-2017
kosten
assurantiebelasting
Verschuldigd door verzekeringnemer
Premieberekening

Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, Inschrijfnummer KvK 59395435

EUR
EUR

22.800,00
4,00
4.788,84
27.592,84
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(Verzekerden)
Andere verzekerden als bedoeld in artikel 2.2 zijn:
de aangesloten agrarische collectieven;
de aangesloten agrarische natuurverenigingen (ANV);
de vrijwilligers van de in 2.1, 2.2 en 2.3 genoemde verzekerden, indien en
voorzover zij voor deze verzekerden, binnen de grenzen van de hun in de polis
omschreven hoedanigheid, werkzaamheden verrichten.
(Hoedanigheid)
Stichting die ten doel heeft het ondersteunen van agrarische collectieven in
de voorbereiding op hun rol als eindbegunstigde voor subsidies in het nieuwe
stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) dat in 2016 van
start gaat. Leidraad hierbij is het Plan van Aanpak Professionalisering
Collectieven dat in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het
ministerie van Economische Zaken is opgesteld.
Agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in de vorm van
een (coöperatieve) vereniging in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat
bestaat uit agrariërs en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond in
een gebied die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren
van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Agrarische natuurvereniging (ANV) is een samenwerkingsverband van leden die
als doel hebben het stimuleren en uitvoeren van agrarisch gebiedsbeheer voor
diverse opdrachtgevers.
(Uitsluiting inlooprisico)
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 zijn niet verzekerd aanspraken
tengevolge van een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór 1-1-2011.
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband
houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze uitsluiting
bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
(Bijzondere voorwaarden Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid)
1
Aanvullende begripsomschrijvingen
In onderhavige Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade;
1.2
Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 2.4
en 2.5 van de Algemene voorwaarden mits de verzekerden zijn gevestigd binnen
Nederland;
1.3
Ongeval:
1.3.1 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van
zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of;
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt aan een
personeelsfeest, bedrijfsuitje, cursus, opleiding of soortgelijke
personeelsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking met
verzekerde.
Vervolg op blad nummer 3
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Dekkingsomschrijving
In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is
bepaald in de Algemene voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid
van verzekerden als werkgever tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel
als gevolg van een ongeval indien en voor zover die
schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (op grond
van art. 7:611 BW) en/of aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
(op grond van art. 6:248 BW).

3
Aanvullende uitsluitingen
3.1
De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet:
3.1.1 indien en voor zover de ondergeschikte in verband met het ongeval een recht op
uitkering heeft op grond van wettelijk verplichte verzekeringen of sociale
verzekeringswetten/-regelingen;
3.1.2 indien en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt
onder andere schade- en/of inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader
van de arbeidsovereenkomst ten behoeve van de getroffen ondergeschikte heeft
afgesloten of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet
bestond;
3.1.3 indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen
ondergeschikte;
3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een
motorrijtuig deelneemt aan het verkeer;
3.1.5 indien er sprake is van een ongeval vóór 1 januari 2009.
3.2
De uitsluitingen als vermeld in de Algemene en Specifieke voorwaarden gelden
eveneens voor financieel nadeel.
(Elders lopende verzekeringen)
Het is de maatschappij bekend en zij gaat ermee akkoord dat eveneens een andere
verzekeringen van kracht zijn, waaronder de aansprakelijkheid voor schade in de zin
van de onderhavige verzekering geheel of gedeeltelijk is verzekerd.
In verband hiermede wordt overeengekomen, dat ingeval van schade deze andere
verzekeringen zullen voorgaan en dat de onderhavige verzekering uitsluitend geldt
als verschil in voorwaarden en verzekerd bedrag.
Een eigen risico van deze andere verzekeringen wordt niet vergoed.
De gegevens van deze andere verzekeringen zijn de volgende:
polisnummer
: n.o.t.k.
ten name van
: n.o.t.k.
verzekeraar(s)
: n.o.t.k.
verzekerd(e) bedrag(en) : n.o.t.k.
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(Terrorismedekking NHT)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad terrorismedekking
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)"
(hierna "Clausuleblad terrorismedekking) van toepassing.
Het "Clausuleblad terrorismedekking" en het "Protocol afwikkeling claims" (inclusief
toelichting) als vermeld in het "Clausuleblad terrorisme" zijn door de NHT
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam op 23 november 2007 onder nummer
27178761.
Op aanvraag verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar. Via
www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen.
(Premie voor de rubrieken I, II en III)
44 collectieven à EUR 200,00 = EUR 8.800,00
140 ANV’s
à EUR 100,00 = EUR 14.000,00
De voorschotpremie voor de rubrieken I, II en III bedraagt EUR 22.800,00 per jaar.

Deze polisbladen vervangen vanaf bovengenoemde ingangsdatum eerder afgegeven
polisbladen.

Rotterdam, 7-12-2015
Allianz Nederland Schadeverzekering
Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, Inschrijfnummer KvK 59395435

