Polisaanhangsel
Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverz.
Verzekeringnemer
NUVO
Postbus 13
3990 DA HOUTEN
Ingangsdatum
Mutatiedatum/-reden
Contractvervaldatum
Premietermijn
Premievervaldatum

Polisnummer
90815
Intermediair 103
NUVO Verzekeringsdienst
: 01-07-1998
: 01-01-2022, reden: Oversluiting bestaande verzekering
KVK-nummer
: 01-01-2023, met stilzwijgende verlenging voor 12 maanden
40530695
: 12 maand(en)
: 01-01-2023
Dit aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven polisbladen/-aanhangsels

Verzekerde hoedanigheid, verzekerden zijn alle leden van verzekeringsnemer
met de volgende activiteiten, opticiens, audicien, contactlensspecialisten, optometristen alsmede low vision praktijken
Beroepsaansprakelijkheid
Verzekerde bedragen
500.000,00 maximaal per aanspraak
1.000.000,00 maximaal per verzekeringsjaar

Bedrijfsaansprakelijkheid
Verzekerde bedragen
1.250.000,00 maximaal per aanspraak
2.500.000,00 maximaal per verzekeringsjaar
als excedent van de door of namens het betreffende elders gesloten aansprakelijkheidverzekering, conform clausule excedent

Specificatie dekking(en)
Dekking/omschrijving
1.001
Premiegegevens

Premie
12.825,00

per vestiging : aantal 855 (a euro 15,00)

Eigen risico
conform clausule Eigen risico
Aanvullende bepaling(en)
Inloop:
vanaf 1 januari 2010 voorzover er een verzekering heeft gelopen
voor de startdatum van deze verzekering.
Polisvoorwaarden
VAB.CM.1.S Bijzondere voorw. Aansprakelijkheidsverz. Bedrijven
ALG.AV.2.S Algemene voorwaarden
Clausules (zie clausuleblad)
voor alle dekkingen : Vermogenschade
voor alle dekkingen : Cumulatie
: Excedent verzekering
voor alle dekkingen : Nevenfuncties
voor alle dekkingen : Eigen risico
voor alle dekkingen : Oversluitingsclausule
voor alle dekkingen : Uitsluiting cosmetische laserbehandelingen
voor alle dekkingen : Clausule sancties en/of handelsbeperkingen

Zie vervolgblad

Vervolgblad, behorende bij polis 90815
Verzekeringnemer: NUVO

Termijnpremie
Totale premie per 12 maand(en)
Assurantiebelasting
Totaal per 12 maand(en)

12.825,00
2.693,25
15.518,25

Notaspecificatie
Verrekening over periode van 01-01-2022 tot 01-01-2023:

Totale premie
Assurantiebelasting
Totaal te verrekenen

12.825,00
2.693,25
15.518,25

Rotterdam, 10 juni 2022
Schouten Zekerheid Assuradeuren B.V.
Postadres: Postbus 8789, 3009 AT Rotterdam

als gevolmachtigde van HDI Global Specialty SE, the Netherlands
Zie vervolgblad

Vervolgblad, behorende bij polis 90815
Verzekeringnemer: NUVO

Clausuleblad
Voor alle dekkingen:
1. Vermogensschade.

Vermogenschade

1.1

In aanvulling op en gedeeltelijke afwijking van het bepaalde in de bijzondere voorwaarden biedt deze verzekering dekking
voor zogenaamde zuivere vermogensschade, mits de aanspraak tot schadevergoeding tegen verzekerde is ingesteld
tijdens de verzekeringstermijn.

1.2

Onder zuivere vermogensschade wordt verstaan: schade anders dan schade zoals vermeld in artikel 1.4 van de
Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven VAB.CM.1.S

1.3

Het geformuleerde in artikel 4.1 wordt geacht te zijn doorgehaald. In plaats daarvan is niet verzekerd aanspraken
tot schadevergoeding in verband met:
frauduleus handelen of nalaten;
afdracht van sociale premies en/of belastingen;
de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon;
het verlies van geld of geldswaarden;
aantasting van de goede naam en eer;
schending of inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten;
het honorarium, salaris en onkosten van verzekerde zelf, indien verzekerde deze tengevolge van een fout
niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen, dan wel cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Voor alle dekkingen: Cumulatie
Indien voor een schade zowel op basis van de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden dekking bestaat
kunnen de verzekerde bedragen niet cumuleren.
: Excedent verzekering
Deze clausule is alleen van toepassing als excedent van de
door of namens het betreffende lid elders gesloten
aansprakelijkheidsverzekering, conform clausule Excedent verzekering
De onderhavige aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geldt als excedent van een primaire
aansprakelijkheidsverzekering. Dat wil zeggen dat binnen het raam van de polisvoorwaarden die schades gedekt zijn
waarvoor de primaire verzekering niet voldoende verzekerde som heeft.
Er is dus uitsluitend dekking op basis van verschil in verzekerde limieten en niet op basis van verschil in voorwaarden.
Een eventueel op de primaire verzekering van toepassing zijnde eigen risico is echter niet onder de onderhavige
verzekering verhaalbaar.
Voor alle dekkingen: Nevenfuncties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor fouten die een verzekerde begaat in nevenfuncties, zoals bestuurder,
commissaris, adviseur of secretaris van een onderneming, vereniging, stichting en dergelijke.
Voor alle dekkingen: Eigen risico
De volgende eigen risico’s zijn van toepassing:
•
250,00 per aanspraak voor zaakschade;
•
2.500,00 per aanspraak voor vermogensschade
Voor alle dekkingen: Oversluitingsclausule
In geval van gehele of gedeeltelijke oversluiting van een of meer aandelen in deze verzekering zal de overnemende
verzekeraar, al dan niet reeds betrokken op de verzekering, ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van voor deze
verzekering van belang zijnde gegevens en/of bekendheid daarmede, geen andere rechten hebben dan die welke de
verzekeraars toekomen die reeds op de verzekering betrokken zijn en blijven.
Voor alle dekkingen: Uitsluiting cosmetische laserbehandelingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor fouten verband houdende met cosmetische laserbehandelingen.
Voor alle dekkingen: Clausule sancties en/of handelsbeperkingen
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een
Zie vervolgblad
inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens
deze

Vervolgblad, behorende bij polis 90815
Verzekeringnemer: NUVO

verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

