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Algemene aansprakelijkheid
12		 Omvang van de dekking
		 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor personen- en zaakschade van derden, als omschreven in artikel 2.9.1 van
		 Rubriek A en 2.9.2 van Rubriek A, voortvloeiende uit handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid mits:
		 (i) de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en
		 tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij Zurich is gemeld;
		 (ii) de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij geen van de verzekerden bekend was.

13		 Omstandighedenmelding
		

Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Zurich is gemeld, zal
		 de aanspraak die daaruit voortvloeit, ongeacht op welk tijdstip, geacht worden te zijn ingesteld op de datum van melding van deze
		 omstandigheid.

14		 Aanvullende in- en uitsluitingen
14.1		 Andere Rubrieken
		 In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek, behoudens het bepaalde in
		 artikel 14.3, niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als omschreven in de andere Rubrieken. De bepalingen in Rubriek A
		 zijn wel van toepassing op deze Rubriek tenzij specifiek wordt afgeweken van de bepalingen uit Rubriek A.

14.2		 Geleverde zaken of diensten
14.2.1 Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan en waardevermindering van (op)geleverde zaken alsmede kosten ontstaan
		 wegens:
		
		
		
		
		
		

(i) vervanging, verbetering of herstel van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken;
(ii) het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden;
(iii) het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van geleverde of behandelde zaken, ongeacht door wie de schade is geleden of de
kosten zijn gemaakt.

14.2.2 De uitsluitingen als genoemd in 14.2.1 gelden niet voor schade aan teruggeleverde zaken nadat een verzekerde of iemand na		 mens hem een onderdeel daarin of daaraan heeft toegevoegd of vervangen, uitsluitend voor zover de schade het gevolg is van een
		 gebrek in het toegevoegde of vervangen onderdeel. Schade aan het toegevoegde of vervangen onderdeel blijft van dekking uitgesloten.

14.3		 Zaken onder opzicht
14.3.1		 Indien op de polis is aangetekend dat Rubriek D, E, F, G of I is meeverzekerd, is het bepaalde in artikel 3.1 van Rubriek A niet
		 van toepassing op zaken en documenten welke door de opdrachtgever, voor zover dit een derde in de zin van artikel 2.5 van Rubriek A
		 is, aan verzekerde in het kader van de uit te voeren werkzaamheden zijn toevertrouwd.
14.3.2 Met betrekking tot het bepaalde in artikel 14.3.1 geldt een op de polis vermeld afwijkend verzekerd bedrag en eigen risico.
		 Indien meerdere eigen risico’s van toepassing zijn, geldt slechts éénmaal het eigen risico en wel het hoogste.
14.3.3 Het in artikel 14.3.2 genoemde verzekerde bedrag is onderdeel van het onder Rubriek B verzekerde bedrag en geldt als
		 maximum per aanspraak en tevens per verzekeringsjaar.
14.3.4 Onder documenten als hierboven genoemd worden verstaan: contractstukken, handleidingen, boeken, statistieken, formulieren,
		 grafische ontwerpen of bestanden, usb-sticks, dia’s, films en dergelijke.
14.3.5

Geld en geldwaardige papieren blijven van de verzekering uitgesloten.
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