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Werkgeversaansprakelijkheid
15		 Omvang van de dekking
15.1
		
		
		
		

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde als werkgever jegens ondergeschikten, als genoemd in artikel 2.4.6 van Rubriek A,
voor personen- en zaakschade als omschreven in artikel 2.9.1 en 2.9.2 van Rubriek A, verband houdende met het verrichten
van werkzaamheden voor verzekerde in de verzekerde hoedanigheid, mits de aanspraak ter zake 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.

15.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 van Rubriek A is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van ondergeschikten
		 voor wie verzekerde aansprakelijk is, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen.

15.3		

Niet verzekerd zijn aanspraken respectievelijk omstandigheden die bij het aangaan van de verzekering bij een van de verzekerden bekend
		 waren.

16		 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.

17		 Goed werkgeverschap
17.1		
		
		
		
		

In aanvulling op het bepaalde in artikel 15 wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als
genoemd in artikel 2.4.1 tot en met 2.4.5 van Rubriek A geleden schade in verband met een van buiten komend, plotseling en recht
streeks inwerkend geweld, als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden en waarvoor
de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke/adequate verzekering (of vergoeding ten behoeve
van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.

17.2

Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een
		 vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van het bepaalde
		 in artikel 3.2 van Rubriek A - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter met
		 inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen:

17.2.1 		 De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding ingevolge de door deze
		 clausule verleende dekking.
17.2.2		 Uitgesloten blijft echter:
		 (i) schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
		 (ii) schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend,
		 opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan
		 wel dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden;
		 (iii) schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan
		 wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd.
17.2.3		 De uitsluitingen als omschreven in artikel 17.2.2 (ii) en (iii) gelden niet ten aanzien van schade geleden door ondergeschikten die
		 aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan
		 geen enkel verwijt treft.

17.3		

Indien ten tijde van de in artikel 17.1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten geen andere polis van
		 kracht is, blijft artikel 3.2 van Rubriek A in stand.

17.4		

Het recht op schadevergoeding uit hoofde van deze clausule bestaat niet, wanneer de in artikel 17.1 omschreven schade is ontstaan vóór
		 1 januari 2012, danwel vóór de ingangsdatum van de verzekering indien deze ligt na 1 januari 2012, tenzij in de polis anders wordt
		 bepaald.

18		 Aanvullende uitsluitingen
18.1		

Onder deze Rubriek is niet verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als omschreven in andere Rubrieken. De bepalingen in
		 Rubriek A zijn wel van toepassing op deze Rubriek tenzij specifiek wordt afgeweken van de bepalingen uit Rubriek A.
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18.2		
		
		
		
		
		
		

18.3		
		
		
		
		

In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek niet verzekerd is de aansprakelijkheid van
verzekerde voor schade tengevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift
terzake van arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden van verzekeringnemer en/of een
verzekerde als genoemd in artikel 2.4.4 van Rubriek A. Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is wordt voor de toepassing
van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding, alsmede iedere functionaris in dienst van
verzekerde, die door een lid van de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van de eerder genoemde
voorschriften.
Met betrekking tot personenschade van ondergeschikten geldt een eigen risico per aanspraak zoals in de polis is vermeld. Indien de
schade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven zal Zurich niettemin belast zijn met de schadebehandeling en blijft hetgeen in de
algemene voorwaarden in artikel 6.1 en 6.2 van Rubriek A is vermeld, onverminderd van kracht. Zurich is gerechtigd om schades die
onder het van toepassing zijnde eigen risico blijven namens en voor rekening van verzekerde met de tegenpartij te regelen. Zurich zal
haar standpunt vooraf aan verzekerde kenbaar maken.
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