
Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis. 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet verzekerd is. 

Welk soort verzekering is dit?
Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jou als zzp’er voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel 
en schade aan zaken) die door jou is veroorzaakt bij het verrichten van activiteiten binnen het door jou gekozen beroep. 

Bedrijfsaansprakelijkheid zzp
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
AIMK21.1.1

Onderneming: Alicia MGA B.V. (NL)  Product: bedrijfsaansprakelijkheid voor zzp’ers
Vergunning 12009343

Wat is er verzekerd?
  Aansprakelijkheid voor schade aan personen 

of zaken van anderen, en de schade die daar 
een vervolg van is.

Wie is verzekerd?
 Jij, als zzp’er, binnen het door jou gekozen 

beroep.

Wat is er niet verzekerd?
 Je bent gedekt tegen schade aan anderen. 

Dus je bent niet verzekerd voor jouw eigen 
schade of dat van jouw bedrijf. Ook zuivere 
vermogensschade (financiële schade, waarbij 
geen schade aan personen of zaken is 
ontstaan) is niet verzekerd.

Opzet 
 Je bent niet verzekerd voor schade die is 

veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos 
handelen of nalaten. 

Motorrijtuig
 Je bent niet verzekerd voor schade 

veroorzaakt met of door een motorrijtuig 
waarvan jij de eigenaar, bezitter, houder, 
bestuurder, gebruiker bent of die je laat 
gebruiken.

Opzicht
 Je bent niet verzekerd voor schade aan 

zaken die je ter bewerking of in leen/huur 
onder je hebt.

Wettelijke voorschriften
 Je bent niet verzekerd voor schade die het 

gevolg is van overtreding van voorschriften.

Uitbesteed werk
 Je bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid 

voor schade i.v.m. een aangenomen 
opdracht, die jij volledig aan een ander hebt 
uitbesteed.

Fraude, strafbare feiten
 Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten 

van de verzekering of bij een schade fraude 
pleegt. Of als er bij schade sprake is van 
criminele of strafbare activiteiten. 

Andere uitsluitingen
 In de polisvoorwaarden vind je een volledig 

overzicht van alle uitsluitingen. 
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
 Als jij bij het aangaan van de verzekering al wist dat je (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld voor 

bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.
 De schade moet zijn veroorzaakt én bij ons gemeld zijn tijdens de looptijd van deze verzekering.
 Als er voor de ingangsdatum van deze verzekering een soortgelijke verzekering was, dan biedt deze 

verzekering ook dekking voor aanspraken voor schades die zijn voor de ingangsdatum van deze verzekering. 
Let op: deze schades mogen max. 36 maanden voor de ingangsdatum van deze verzekering zijn veroorzaakt. 

 Schades die zijn veroorzaakt tijdens de looptijd van deze verzekering, maar waarbij de aanspraak is ingesteld 
na afloop van deze verzekering kunnen tot 6 maanden na beëindiging van de verzekering worden gemeld.

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is wereldwijd van kracht, behalve bij aanspraken waarbij het Amerikaans of Canadees recht 

geldt, of waarbij een Amerikaanse/Candese rechter bevoegd is.  

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of je schade hebt.
• Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken.
• Je moet schade zo snel mogelijk melden.
• Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven. 

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet per maand vooraf betaald worden. Wij worden door jou gemachtigd zodat we de premie van je 
bankrekening automatisch kunnen incasseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Deze verzekering begint op de datum, die op je polis staat. En wanneer blijkt dat je niet voorkomt op een (inter)

nationale sanctielijst. Wij toetsen dit nadat je de verzekering bij ons aanvraagt.
Deze verzekering wordt telkens met één maand verlengd en is dagelijks opzegbaar. 
De verzekering eindigt op het moment dat jij of wij de polis beëindigen. Jij kan de verzekering op elk moment 
beëindigen.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Je kan jouw verzekering beëindigen in de verzekeringsinstellingen binnen jouw Knab omgeving.
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