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3514
UTRECHT

AN

VERZEKERINGSTERI,ÍIJN : 24-I2-2OL5 tot 1-1-2017 met automatische verlenging
telkens voor 12 maanden
Premievervaldag
: 1-1 van elk jaar

Premietermijn

:

12 maanden

afgifte
líet ingang van

:

nieuwe verzekering

Reden van

z 24-].2-2015 is verzekerd de aansprakelijkheid van

de

verzekerden overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden
die behoren bij de in de polis van toepassing
verklaarde rubrieken.

Verzekerde

hoedanigheid : z.ie BïJZONDERE

Verzekerd bedrag voor de
rubrieken I, II en ïII

tezamen

Eigen risico
Rubriek I

Rubriek
Rubriek

II
III

:

VOORWAARDEN

EUR 2.500.000100 per aanspraak en naximaal
EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

: EUR
EUR
EUR

250,00 per aanspraak voor personenschade
250,00 per aanspraak voor zaakschade
250,00 per aanspraak voor zaakschade
productenaansprakeli j kheid
-',
250,00 per aanspraak
250,00 per aanspraak

: EUR
: EUR

Jaarpremie

: EUR

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

:

ACI'!14

22.500,00

en onderstaande

BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

(nigen rj-sico voor zaakschade productenaansprakelijkheid)
Het in de polis bepaalde eigen risico terzake van productenaansprakelijkheid geldt,
voor zaakschade tengevolge vàn zaken die door of onder verant!,roordelijkheid van de

::::::::::l_::::_1:ll::ï::Il'u".,,o,e
Premieberekening

op blad nummer 2 _______
z 24-L2-20l_5lL-1-2o16
EUR
r-r-2ot6/ 1-1-201?
-

tot 1-1-2017

EUR

assurantiebelasting

EUR

premie
kosten

Verschuloigd door verzekeringnemer

100,00
22.500,00
22.600,00
4, 00

4.746,84
27

.35Q,84

Rotterdam, I-2-2016
AIlianz Nederland Schadeverzekering
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( verzekerden )
Andere verzekerden

als beooeld in artikel 2.2 zíjnz
- Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN);
- de aangesloten agrarische collectieveni
- de aangesloten agrarische natuurverenigingen (eNV);
- de vrijvíilligers van de in 2.1-, 2.2 en 2,3 genoemde verzekerden' indien en
voorzover zj-j voor deze verzekerden, binnen de grenzen van de hun in de polis

-

omschreven hoedanigheid, werkzaamheden

verrichten;

de verenigingen. stichtingen of rechtspersonen die zijn of worden opgericht
door de verzekeringnemer, de verzekerde agrarische collectieven of de verzekerde agrarische natuurverenigingen doch uitsl-uitend indien en voorzover zij
binnen de grenzen van de in de polis omschreven hoedanigheid activiteiten verrichten ten behoeve van de overige verzekerden.

(nijzonoere voorwaarden Rubriek II werkgeversaansprakelijkheid)

1.

.

Àanvullende begripsomschrj-jvingen:
In onderhavi-ge Bijzondere vooFwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade;
1.2 Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in
artíke} 2.4 en 2.5 van de Algemene voorwaarden mits de verzekerden
gevestigd binnen Nederland;

zijn

1.3 Ongeval:
1.3.1 een ongeval overkomên aan een ondergeschikte Lerwijl hij in de
uitoefening van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of;
1.3.2 een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij deelneemt
aan een personeelsfeest, bedrijfsuitj.e' cursus' opleiding of
soortgelijke personeeLsactiviteiten die gerelateerd zijn aan-'ode
dienstbetrekking met verzekerde;

2.

Deklringsomschrijving
In aanvul-l-ing op het bepaalde in Rubriek II en met inachtnening van hetgeeïris
bepaald in de Algenene voorwaarden, is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid
van verzekerden als werkgever tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel
a1s gevotg van een ongeval indien en voorzover die schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (oP grond van art. ?:611 BW) en/of
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op grond van
art. 6:248 BW).

3.

Aanvul-lende uitsluitingen
3.1 De dekking krachtens

artiket 2 van deze Bijzondere

voorwaarden geldt

niet;
3.1.1 j-ndien en voorzover de ondergeschikte in verband met het ongeval
een recht op ui-tkering heeft oP grond van wettelijk verplichte

_______:::::::::::"ï.ï"i;':;';,::'i:ffi :1":'::::::1-::::11:::1
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3.1.2 indj-en en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte
is gedekt onder andêre scnade- en/of inkomensverzekerj.ngen, die
verzekerde in het kader van de arbeidsovereenkomst ten behoeve van
de getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of daaronder gedekt
zou zijn indien dê onderhavige verzekering niet bestondi
3.1.3 i-ndien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de
getroffen ondergeschiktet
3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met
een motorrijtuig deelneemt aan het verkeeri
3.1.5 indien er sprake is van een ongeval voor 1 januari 2009.
3.2 De uitsluitingen a1s vermeld in de Algemene en Specj-fieke voorwaarden
gelden eveneens voor financieel nadeel.

Uitsluiting intooprisico )
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 zijn niet verzekerd aanspraken
tengevolge van een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden voór 24 decernber
(

2010.

Indien sprake is van een reeks handàl-j-ngen of nalatighedenf die met elkaar verband
of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkfreid van deze uiLsluiting

houden

bepalend de datun van aanvang van deze reeks.

(Overige voorwaarde)
(

Hoedanigheid

)

- Stichting die ten doel heeft het ondersteunen van agrarische collectieven in
de voorbereiding op hun rol als eindbegunstigde voor subsidies j-n het nieuwe
stelsel voor agrarisch natuur- en landschapbeheer (ANLb) 0at in 2016 van starl
gaat. Lej-draad hierbij is het PLan van Aanpak Professionalisering Collectieven
dat in opdracht van het Interprovineiaal Overleg (fpO) en het ministerie'van
Econonische Zaken is opgesteld.
- Agrarisch coLlectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in de vorm-van
een (cooperatieve) vereniging in een (zelfgekozen) begrensd gebied dat bestaat
uit agrariers en/of andere beheerders/gebruikers van landbouwgrond in een
gebied die zich op vrijwillige basis hebben verenigd voor het uitvoeren van
agrarisch natuur- en landschapsbeheer"

- Agrarische natuurvereniging (eNV) is een samenr{erkingsverband van leden die
als doel hebben het stimuleren en uitvoeren van agrarisch gebiedsbeheer voor
diverse opdrachtgevers.

(Premie voor de rubrieken ï, II en III)
41 collectieven a EUR 200,00 = EUR 8.200,00
143 ANVts
a EUR 100,00 = EUR 14.300,00

::_:::::::::ï:ï:_::::_::_::";::i:ïn' ;n'i,::

III bedraagt EUR 22.5A0,00 per jaar"
4 -------

nummer

RolLerdam, I-2-2OL6

Allianz Nederland Schadeverzekering
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(Terrorismedekking NHT)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausulebtad terrorisnedekking
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschadên N.V. (NHT)"
(nierna "Clausuleblad terrorismedekking") van toepassing. Het "Clausuleblad
terrorismedekking" en het rrProtocol afwikkeling clains" (inclusief toelichting) als
vermel-d in het rrclausuleblad terrorisme" zijn door de NHT gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam op 23 november 2007 onder nummer 271-78761. Op aanvraag
verstrekt de naatschappij kosteloos een exemplaar. Via www.terrorismêverzekerd.nl
kunt u de tekst raadplegen.

t 1-2-2076
Allianz Nederland Scnadêverzêkering
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