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19		 Verzekerde
		 Het bepaalde in artikel 2.4 van Rubriek A komt te vervallen en wordt vervangen door:
		 Onder verzekerde wordt verstaan:

19.1 		

verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid;

19.2 		

andere mede als verzekerde in de polis genoemde natuurlijke en/of rechtspersonen;

19.3		de persoonlijke beheer-, holding-, en managementvennootschappen van de maatschapsleden/partners van de in onder artikel 19.1 en
19.2 genoemde verzekerden;

19.4		

de maatschapsleden/partners, vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen van de in artikel 19.1 tot en met 19.3 genoemde
verzekerden;

19.5		de ondergeschikten van de in artikel 19.1 tot en met 19.4 genoemden voor zover zij binnen de verzekerde hoedanigheid aansprakelijk
zijn, alsmede personen die niet (zelfstandig) een bedrijf uitoefenen voor wie verzekerde aansprakelijk is, indien en voor zover zij werkzaamheden verrichten voor een verzekerde als genoemd onder 19.1 tot en met 19.4 van dit artikel;

19.6 		

de Stichting Beheer Derdengelden.

20		 Verzekerde hoedanigheid
		Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden voortvloeiende uit activiteiten die gerekend kunnen worden tot de
normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat zoals werkzaamheden die worden verricht in de hoedanigheid van: advocaat,
procureur, vereffenaar, curator, bewindvoerder, executeur testamentair, bindend adviseur, arbiter, mediator en andere functies waarin
verzekerde door de rechter is benoemd.

21		 Persoonlijke aansprakelijkheid
		In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 20 dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid van verzekerde voor aanspraken
tegen hem of haar ingediend als privé-persoon, wanneer tegen verzekerde een aanspraak op schadevergoeding is ingesteld met betrekking tot handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid van curator en/of bewindvoerder.

22		 Omvang van de dekking
22.1		Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade in het vermogen van derden als omschreven in artikel 2.9.3 van Rubriek
A voortvloeiende uit handelen of nalaten 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.

22.2		Deze verzekering dekt eveneens aanspraken van derden voortvloeiende uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de
ingangsdatum van de verzekering (inloop).

22.3		De dekkingsuitbreiding beschreven in artikel 22.2 geldt uitsluitend indien en voor zover er ten tijde van het handelen of nalaten een
		 beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was, één en ander door de verzekerde ten genoegen van Zurich aan te tonen, en
		 indien en voor zover de aanspraak bij het aangaan van de verzekering niet bij verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde
		 bekend is. Deze beschreven inloopdekking:
		(i) zal geschieden op basis van het verzekerde bedrag, zoals dat gold ten tijde van het handelen of nalaten en onder aftrek van het eigen
risico van de toen van kracht zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
		 (ii) zal te allen tijde beperkt zijn tot en gelden als onderdeel van de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen;
		(iii) en zal eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) geen beroep meer gedaan kan
worden.

22.4		Indien sprake is van een reeks van handelen of nalaten die met elkaar verband houdt of uit elkaar voortvloeit, is voor de toepassing van
dit artikel bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
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23		 Documenten onder opzicht
23.1

	Deze verzekering biedt eveneens dekking voor schade aan of verlies van documenten welke aan een verzekerde, in het kader van de uit
te voeren werkzaamheden, zijn toevertrouwd.

23.2		Onder

documenten als hierboven genoemd worden verstaan: contractstukken, handleidingen, boeken, statistieken, formulieren,
grafische ontwerpen of bestanden, usb-sticks, dia’s, films en dergelijke.

23.3		

Geld en geldswaardige papieren blijven van deze dekking uitgesloten.

23.4		Het verzekerde bedrag voor schade aan documenten als hierboven omschreven, bedraagt maximaal € 250.000,- per aanspraak en per
verzekeringsjaar en geldt als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag.

23.5		

Het eigen risico voor schade aan documenten onder opzicht bedraagt € 1.250,- per aanspraak.

24		 Kosten van verweer in verband met inbreuk op intellectueel
		 eigendom
		In afwijking van het in artikel 29.6 bepaalde dekt deze verzekering als onderdeel van het voor Rubriek H verzekerde bedrag tot een
maximum van € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar de kosten van verweer indien verzekerde wordt aangesproken in
verband met inbreuk op intellectueel eigendom.

25		 Verweerkosten tucht- en klachtrecht
25.1		In aanvulling op artikel 4.1.1 van Rubriek A worden voor deze Rubriek de kosten van verweer vergoed in een tegen verzekerde ingestelde
tucht- of klachtrecht procedure. Deze vergoeding vindt uitsluitend plaats:
25.1.1		 indien en voor zover de uitkomst hiervan mede bepalend is voor de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een
verzekerde en Zurich belang heeft bij het voeren van dit verweer, en;
25.1.2		 indien en voor zover Zurich vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten.

25.2

De eventueel geldende eigen risico’s zijn op deze kosten niet van toepassing.

26		 Geldigheidsgebied
26.1		In tegenstelling tot artikel 5 van Rubriek A biedt deze verzekering dekking voor aanspraken, die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/
of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, in verband met
verzekerde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde en ten behoeve van binnen
de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigde opdrachtgevers.

26.2 		Ongeacht de overige bepalingen van deze polis zal geen dekking bestaan voor aanspraken, die tegen een verzekerde worden ingesteld op grond van het in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada geldende recht, alsmede aanspraken, die aldaar worden
berecht, geregeld of geschikt door of onder enige rechterlijke, arbitrale of bemiddelende instantie.

27		 Nevenfuncties
		Deze verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid voor schade ter zake van een handelen of nalaten van een verzekerde begaan bij de
vervulling van nevenfuncties, indien en voor zover dit handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid zou vallen en eveneens
gedekt zou zijn en de nevenfuncties worden vervuld uit naam van en/of ten behoeve van de verzekeringnemer en de (eventuele)
		 honorering ten gunste van de verzekeringnemer komt.

28		 Uitloop
28.1		Ten aanzien van een verzekerde die tijdens de looptijd van de verzekering zijn praktijk beëindigt, komt te overlijden of ophoudt verbonden te zijn aan het kantoor van verzekeringnemer blijft de dekking onder deze verzekering van kracht voor een periode van vijf jaar voor
aanspraken als gevolg van handelen of nalaten begaan in de verzekerde hoedanigheid tijdens de verzekeringstermijn en de eventueel
geldende inloopperiode, mits de aanspraak in de periode tot maximaal vijf jaar na de einddatum van deze verzekering (uitloopperiode)
is ingesteld en schriftelijk aan Zurich is gemeld (uitlooprisico).
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28.2		

De uitloopperiode zal worden aangemerkt als verlenging van het laatste verzekeringsjaar.

28.3		

De dekking voor het uitlooprisico geldt niet indien de verzekerde een andere polis heeft gesloten, al dan niet van oudere datum.

28.4

Deze dekking van vijf jaar blijft ook van kracht indien deze verzekering binnen de termijn van vijf jaar wordt beëindigd.

29		 Aanvullende uitsluitingen
29.1		 Andere rubrieken
		In aanvulling op artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek 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.

29.2		 Insolventie of faillissement
		 Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade in verband met insolventie of faillissement van verzekeringnemer.

29.3		 Aansprakelijkheid bestuurder/commissaris
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris of secretaris en dergelijke bij rechts
personen en andere organisaties.

29.4		 Herprestatie
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het verbeteren, herstellen, opnieuw of alsnog
uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende vertragingsschade.

29.5		 Overschrijding begrotingen/termijnen
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met overschrijding van kostenbegrotingen en/of prijsopgaven, opleveringsdata en andere tijdsplanningen. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit overschrijding
van opleveringsdata en andere tijdsplanningen die het gevolg is van het door verzekerde niet goed uitvoeren van werkzaamheden.

29.6		 Intellectueel eigendom
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het inbreuk maken op intellectueel eigendom,
onverminderd het bepaalde in artikel 24.

29.7		 Oneerlijke mededinging
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met oneerlijke mededinging, schending van
bedrijfsgeheimen, of bewust gebruik maken van vertrouwelijke informatie, dan wel inbreuk op of onbevoegd gebruik van systemen of
programma’s van derden.

29.8		 Garanties/toezeggingen
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met garanties of toezeggingen op het gebied van
productiecapaciteit, rendement, responstijd, rentabiliteit, afzetmogelijkheden, opbrengst/verwachtingen enzovoorts.

28.9 		 Rendements-, beleggings- of investeringsadviezen
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met als gevolg van of voortvloeiende uit werkzaamheden welke bestaan uit rendements-, beleggings- of investeringsadviezen.

29.10 (Eigendoms)belang
		Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade terwijl verzekerde belang heeft in of geheel of gedeeltelijk eigenaar is van
een onderneming, project of object waarop de door derden aan verzekerde gegeven opdracht betrekking heeft.

Because change happen

Tm

Zurich ProPlus-H 01/2012

