
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming:

Product:

Insify NLD Agent B.V. geregistreerd in het vergunningenregister van de AFM onder nummer 12047432, met als 
verzekeraar Great Lakes Insurance SE geregistreerd bij De Nederlandse Bank (DNB) onder nummer R114986.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVBa.2021b)

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In het polisblad en de voorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Wat voor soort verzekering is dit?
Jouw onderneming is met deze verzekering beschermd voor aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als je tijdens je bedrijfsactiviteiten per ongeluk iemand 
verwondt (letsel) of hun zaken beschadigt (materiële schade).

Wat is niet verzekerd? 
Schade aan jezelf en je onderneming
Schade aan jezelf (en je eigen onderneming) wordt niet
gedekt door deze verzekering.

Onderaannemers
Gebruik je wel eens onderaannemers om bedrijfsactiviteiten 
uit te voeren? Dan hebben deze doorgaans een eigen 
aansprakelijkheidsverzekering nodig en vallen ze niet onder je 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat ze geen directe 
ondergeschikten van jou zijn.

Specifieke uitsluitingen voor jouw segment
Er kunnen een aantal segment-specifieke uitsluitingen zijn voor 
bepaalde bedrijfsactiviteiten. Deze zie je ook terug tijdens je 
online aanvraag en in je polisblad. 

Opzet
Je bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door opzettelijk 
handelen of nalaten.

Aansprakelijkheidsverhogende overeenkomsten
Niet verzekerd zijn aanspraken voor boetes, garantie, 
prestatieverplichting, etc.

Geleverde zaken en verrichte werkzaamheden
Je bent niet verzekerd voor kosten die je maakt voor het 
terugroepen, vervangen of repareren van zaken of het opnieuw 
uitvoeren van werkzaamheden.

Motorrijtuigen
Niet verzekerd is schade veroorzaakt met of door een 
motorrijtuig.

Wat is verzekerd? 
Bedrijfsaansprakelijkheid
Je bent gedekt voor aansprakelijkheid voor zowel materiële
schade (beschadiging, vervuiling, vernietiging of verlies) als
lichamelijk letsel (verwonding, verslechtering van de
gezondheid of overlijden) aan anderen, veroorzaakt door
handelen of nalaten tijdens de verzekerde bedrijfsactiviteiten.

Wie zijn er verzekerd?
Jij, je werknemers (waaronder stagiairs, vrijwilligers, gezinsleden,
huisgenoten of andere ondergeschikten), vennoten, bestuurders,
commissarissen/toezichthouders en medebeleidsbepalers, voor
zover zij werkzaamheden verrichten binnen de verzekerde
bedrijfsactiviteiten voor je onderneming. Dit geldt ook voor de
personeelsvereniging, ondernemingsraad en het pensioenfonds,
alsmede de bestuurders en ondergeschikten daarvan.

Goed om te weten: Ook al vallen onderaannemers niet onder deze 
verzekering, als er een aanspraak wordt gedaan tegen jouw 
onderneming op basis van het handelen of nalaten van een 
onderaannemer, ben je wel gedekt.

Productaansprakelijkheid
Schade aan anderen veroorzaakt door producten die in omloop 
zijn gebracht of zijn geleverd door jouw bedrijf.

Milieuaansprakelijkheid
Schade aan anderen veroorzaakt door plotselinge aantasting 
van het milieu door jouw bedrijf.

Juridische hulp
Kosten van verweer en kosten van eventuele rechtsbijstand tegen 
aanspraken van derden zijn gedekt, als de verzekeraar daarmee 
instemt. 

Inloop
Als je jouw huidige verzekering overzet naar Insify, is een 
automatische dekking met terugwerkende kracht (ook wel 
“inloop” genoemd) van 5 jaar voor de ingangsdatum van de 
verzekering inbegrepen.

Optioneel: Werkgeversaansprakelijkheid
Jij kiest! Met deze optie ben je ook verzekerd voor aanspraken 
tegen jou als werkgever door werknemers of andere 
ondergeschikten. Ook verzekerd is schade die wordt geleden 
door werknemers tijdens het rijden of zittend in een motorrijtuig 
tijdens werktijd.

Goed om te weten: In plaats van te verwijzen naar specifieke 
scenario’s waarvoor dekking wordt geboden, volgen we de 
feitelijke aansprakelijkheid die jij als werkgever hebt (ook als 
de wetgeving verandert). Kortom: mocht jij als werkgever ooit 
aansprakelijk worden gesteld, dan ben je verzekerd als je deze 
optie hebt gekozen! Ook als je van plan bent om als zzp’er zeer 
regelmatig andere zzp’ers in te huren kunnen zij in soms gezien 
worden als personeel volgens de wet, en kan deze optie een 
slimme keuze zijn.

Optioneel: zaken van anderen waarover je de zorg hebt
Jij kiest! Met deze deze optie ben je ook verzekerd voor schade
die je veroorzaakt aan zaken van een ander die jij in je beheer
hebt, om zelf te gebruiken, repareren, schoonmaken of
bewaren tijdens je werkzaamheden. Je onderneming is 
dan gedekt tot € 5.000 per aanspraak en tot € 10.000 per 
verzekeringsjaar.



Waar ben ik gedekt?
Je bent in heel de Europese Unie verzekerd voor je bedrijfsactiviteiten, maar ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het
Verenigd Koninkrijk. Je hebt wel wereldwijde dekking wanneer je een conferentie, beurs of cursus bijwoont.

Heeft jouw bedrijf een vestiging in het buitenland? Dan valt die vestiging niet onder deze verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je deze verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op alle vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade
zo snel mogelijk en werk mee aan de schaderegeling, zoals het bewaren van eventueel bewijsmateriaal voor onderzoek. Verandert er iets in je
situatie? Laat het ons weten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen door ons te e-mailen: support@insify.nl. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of op de door jouw 
gekozen datum. Je zit dus nergens aan vast!

Wanneer en hoe betaal ik?
Je kunt maandelijks betalen per automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Je kiest zelf de startdatum van je verzekering bij het aanvragen, deze wordt dan vermeld op je polisblad. Jouw verzekering begint op die datum als 
jouw eerste premie op tijd is betaald. Je sluit een verzekering af voor onbepaalde tijd totdat deze door jou of ons wordt opgezegd. We stoppen de 
verzekering als je de premie na een aantal herinneringen niet op tijd betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag is maximaal € 2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per verzekeringsjaar. Een extra vergoeding van maximaal € 2,5 miljoen 
per aanspraak en € 5 miljoen per verzekeringsjaar komt hier bovenop voor bereddings- of verweerkosten.

Eigen risico
Jij kiest! Iedere keer als je schade hebt, wordt jouw eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding. 


