
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 beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jou als zzp’er wanneer jij een beroepsfout maakt, met financiële 
schade aan derden als gevolg. 
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Wat is er verzekerd?
  Financiële schade die derden lijden door een 

door jou gemaakte beroepsfout, zoals het 
geven van een verkeerd advies.

Wie is verzekerd?
 Jij, als zzp’er.
 Stagiaires en/of uitzendkrachten die jij 

inhuurt en aanstuurt.

Extra informatie
 Omstandigheden die je bij ons meldt tijdens 

de looptijd van deze verzekering komen 
in aanmerking voor dekking, ook als jouw 
verzekering al is afgelopen.

Optioneel: uitloop
Bescherming wanneer er een aanspraak 
tegen jou wordt gemaakt na het einde van 
jouw verzekering, voor een fout (gemaakt 
tijdens de looptijd) waar je nog niet van 
afwist en destijds niet als omstandigheid hebt 
kunnen melden. 
Let op: kan worden ingekocht na een looptijd 
van minstens één jaar. 

Wat is er niet verzekerd?
  Bestuurdersaansprakelijkheid
 Fraude of andere strafbare feiten 
 Het afgeven van controleverklaringen
 Het geven van beleggingsadviezen en/of 

adviezen over vermogensbeheer
 Het overtreden van wettelijke voorschriften
 Honorarium, salaris, verschotten en onkosten
 Intellectueel eigendomsrechten
 Opzettelijke fouten/schade
 Schade aan personen (letsel) en zaken
 Storingsrisico 
 Toezeggen en/of garanderen van resultaten 

e.d. 
 Waardebepalingen

Overige uitsluitingen
In de polisvoorwaarden vind je een volledig 
overzicht van de uitsluitingen.

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, ontstaan 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 ontstaan tijdens de loopduur van die verzekering. 

 Schade aan personen en zaken is niet gedekt, sluit daarvoor een ABV af. 
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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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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.  


