Gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Deze Verzekeringskaart geeft een samenvatting van de verzekering. De polisvoorwaarden geven een
compleet overzicht van de dekking en de voorwaarden die gelden bij de hieronder genoemde onderdelen
van de verzekering.
Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering is een gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De
verzekering beschermt uw zorginstelling tegen de financiële gevolgen van schadeclaims als uw instelling
aansprakelijk wordt gesteld in haar hoedanigheid van zorginstelling of als werkgever.

Wie zijn verzekerd?
De zorginstelling en de
medewerkers, waaronder
uitzendkrachten, zzp’ers, stagiaires en
vrijwilligers. De medisch specialisten en hun
waarnemers vallen ook onder de dekking van de
verzekering, ongeacht de rechtsvorm waarin zij
zijn georganiseerd. Voor een overzicht van alle
verzekerden verwijzen wij u naar onze
polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?
Motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid
voor schade door of met motorrijtuigen waarvoor
een wettelijke verzekeringsplicht (WAM) is of
door luchtvaartuigen.
Zaken onder opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
aan zaken die verzekerden in beheer hebben.
Bijvoorbeeld bij huren of lenen.
Opzet, fraude en bewust handelen in strijd
met de wet
Schade die met opzet is veroorzaakt of die het
gevolg is van fraude, seksuele gedragingen of
vermogensdelicten, zoals diefstal, bedrog of
valsheid in geschrifte is niet gedekt.
Terrorisme, atoomkernreacties, molest en
asbest.
Schaden die hiermee verband houden zijn in
principe niet gedekt. In de polisvoorwaarden kunt
u lezen in welke gevallen er wel dekking is of
welke voorwaarden daarbij gelden.
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Wat is verzekerd?

Vervolg: wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid
van verzekerden voor door derden
geleden schade.
Onder schade verstaan wij:
Personenschade:

Schade die voortvloeit uit
letsel of aantasting van de
gezondheid van een
persoon, al dan niet met de
dood tot gevolg.

Zaakschade:

Schade die voortvloeit uit
beschadiging, vernietiging,
vermissing of het verloren
gaan van zaken van
derden.

Vermogensschade: Aantasting van het
vermogen van de patiënten
of van werknemers en/of
gelijkgestelden.
Werkgeversaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de
zorginstelling in zijn hoedanigheid als werkgever
ten opzichte van werknemers. Onder
werknemers verstaan wij ook tijdelijk personeel
en/of bijvoorbeeld vrijwilligers. Gedekt is de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de zorg voor
een veilige werkomgeving (art. 7:658 BW) en uit
goed werkgeverschap in algemene zin (art.
7:611 BW).
Juridische hulp
Verzekerd zijn de kosten van verweer in een
procedure of in een strafproces. Ook de kosten
van rechtsbijstand kunnen voor vergoeding in
aanmerking komen. Voor deze dekkingen geldt
dat het verweer of de rechtsbijstand met
goedvinden van en/of op verzoek van
Centramed geschiedt. Het moet hierbij gaan om
verweer inzake op de verzekering gedekte
aanspraken.

Optioneel Inloopdekking/voorrisico
Het voorrisico kan in overleg meeverzekerd
worden. Aanspraken die voortvloeien uit het
handelen van vóór de ingangsdatum van de
verzekering vallen dan onder de dekking.
Voorwaarde voor deze dekking is wel dat er een
onderzoek gedaan wordt naar eventueel al
bekende omstandigheden.
Optioneel Uitloopdekking/na-risico
Het na-risico kan in overleg ook meeverzekerd
worden. Mochten er na de beëindigingsdatum
van de verzekering aanspraken worden gemeld
die voortvloeien uit handelen tijdens de
verzekerde periode, dan is er dekking onder de
uitloopdekking.
Milieuaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
aan derden door een milieuaantasting die
plotseling en onzeker is.
Productaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
aan derden door zaken die onder
verantwoordelijkheid van een verzekerde in het
verkeer zijn gebracht.
E-health
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
die is ontstaan door het gebruik van informatieen communicatietechnologie ter ondersteuning of
verbetering van de gezondheid.
Drones
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade
die is ontstaan door het gebruik van een drone
van 25 kg of minder, voor zover het gebruik op (of
boven) het eigen terrein geschiedt.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico
In de meeste gevallen is er een eigen risico van
toepassing. Dit staat op het polisblad van het
betreffende verzekeringsjaar vermeld.
Verzekerde bedragen
Er zit een maximum aan wat wij per polis
uitkeren. De bedragen staan vermeld op het
polisblad van het betreffende verzekeringsjaar.
De standaard maximaal verzekerde bedragen
zijn € 5.000.000,- per aanspraak met een
maximum van € 10.000.000,- per
verzekeringsjaar voor alle aanspraken samen.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering is geldig in de hele
wereld, met uitzondering van
aanspraken die gebaseerd zijn op het recht van
de Verenigde Staten, Canada en Israël. Voor
handelen of nalaten van verzekerden in een
andere instelling voor de gezondheidzorg is in
principe geen dekking. Hier geldt het
uitgangspunt dat de andere instelling voor dit
handelen verzekert moet zijn

Zaak- en/of vermogensschade
Bij zaak- en/of vermogensschade geldt een
franchise van € 1.250,- per aanspraak. Dit
betekent dat de verzekeringsnemer schades tot
dit bedrag moet afhandelen en zo nodig moet
vergoeden. Schade die boven het bedrag van
€ 1.250,- uitkomt, wordt in behandeling
genomen/vergoed.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Wij verplichten u tot niets. Uiteraard
vragen om eerlijke informatie bij de
aanvraag en waar nodig tijdens de looptijd van
de verzekering. Om voor vergoeding van een
gedekte schade in aanmerking te komen vragen
wij u verder om zaken spoedig te melden en ons
de benodigde gegevens te verschaffen.

Wanneer begint en eindigt de
dekking?
De verzekering begint op de datum
die op de polis staat. Als sprake is van een
inloop- en/of uitloopdekking zoals hierboven
omschreven, dan staat de termijn daarvan ook
op de polis.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie vooraf en eenmaal
per jaar. Voor de behandeling van
schaden berekenen wij kosten. Dit geschiedt
volgens een systeem van voorschot en naverrekening en is alleen van toepassing als er in
het betreffende jaar aanspraken op de
verzekering zijn gedaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen aan
het einde van de verzekeringstermijn
zoals deze op de polis staat vermeld. Wij vragen
u hierbij een opzegtermijn van tenminste twee
maanden in acht te nemen.
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