
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Highlights

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid ten gevolge van beroepsfouten. Een
beroepsfout is bijvoorbeeld een fout in een advies, vertaling, berekening en/of ontwerp. De impact van een aanspraak op 
de voortgang van een onderneming en de bedrijfsvoering kan groot zijn. Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
wentelt verzekeringnemer het gedekte aansprakelijkheidsrisico en eventueel bijkomende kosten in principe af.

Markel

• Overzichtelijke polissen

• Minder uitsluitingen

• Standaard inloop indien elders verzekerd geweest

• Dekkingsgebied omvat de gehele wereld exclusief USA

• Dekking voor fouten gemaakt door hulppersonen

• Nameldingstermijn van 4 maanden

• Een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden
kosten:

• De kosten van verweer worden vergoed boven
het verzekerde bedrag.

• Kosten voor arbitrageprocedure en/of in
verband met alternatieve geschillenbeslechting
worden vergoed

• Reconstructiekosten (zelfs zonder een
sublimiet en zonder een eigen risico) worden
vergoed

• Geen aanvullende uitsluitingen voor aansprakelijkheid
met betrekking tot hard-/software en cyberrisico’s

• Separate limiet per bemiddelaarsvergunning

• Dekking voor voormalige verzekerden

• Vrijheid leveringsvoorwaarden

• Regeling eigen risico bij schikken

• Bijzondere regeling samenloop: een omstandigheid
of aanspraak wordt altijd in behandeling genomen,
ongeacht of er een soortgelijke verzekering bestaat

• Het kantoorrisico (AVB), rechtsbijstandsrisico
Vangnet voor Verweer (VVV) en het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico (BCA) kan
gemakkelijk worden meeverzekerd

Dit is een kort overzicht van enkele voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel. Aan bovengenoemde opsomming kunnen geen rechten 
worden ontleend.
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - BEROEPENLIJST

Medische beroepen

Technische beroepen

Consultants & interim-managers

IT-adviseurs

• Advocaten
• Bedrijfsadvocaten
• Bewindvoerders
• Deurwaarders
• Echtscheidingsspecialisten
• Incassobureaus
• Juridisch adviseurs
• Mediators
• Notarissen
• Letselschade experts
• Schade expertise

• Architecten
• Asbestinventarisatiebureaus
• Bouwkundig adviseurs
• BNSP adviseurs
• Ingenieurs
• Interieurarchitecten
• Tuin/landschaparchitecten
• Stedenbouwkundigen

• Aanbestedingsadviseurs
• Adviseurs strategische

beleidkeuzen
• Coaches/trainers
• Communicatieadviseurs
• Detacheringsbureaus
• HRM/P&O adviseurs
• Inkoopadviseurs
• Interim-managers
• Kwaliteitszorg/

managementadviseurs
• Logistiek en transport adviseurs
• Marketingadviseurs
• Organisatieadviseurs
• Subsidieadviseurs
• Werving- & selectiebureau
• Overige adviseurs

• Applicatiebeheerder
• Automatiseringsgerichte

organisatieadviseur
• Computer Software Installateur
• ICT adviseur/Content Management

System Specialist
• ICT adviseur
• Databeschermingsadviseur
• Informatieanalist
• IT-consultant
• Programmeur
• Netwerkbeheerder
• Security Engineer
• Security Specialist / ICT advies
• Social Media adviseur / Manager
• Software ontwikkelaar
• Software Engineer
• Systeembeheerder
• Systeemontwikkelaar
• Webdesigner
• Webdeveloper
• Webmarketeer

• Arbeidsdeskundigen
• Bedrijfsartsen
• Clinical research organisations
• Ketenzorg
• Laboratoria
• Arbo adviseur/adviseur

bedrijfsgezondheid
• Alternatieve geneeskundige
• Fysiotherapeuten
• Psychologen
• Psychiaters
• Sport- en beweegklinieken
• Arboartsen, arbodiensten en

bedrijfsartsen
• Kinesitherapeut, oefentherapeuten

Cesar, oefentherapeut Mensendick,
• Ergotherapeuten
• Voedingsdeskundigen/diëtisten
• Logopedisten
• Pedagogen
• Case- en verzuimmanagers

Overige

Fiscale, financiële en 
administratieve beroepen

• Brancheverenigingen
• Merkenbureaus
• Tolken/vertalers

• Accountants
• Actuarissen
• Administratiekantoren
• Adviseurs Fusies & Overnames
• Adviseurs consumptieve kredieten
• Assurantietussenpersonen
• Belastingadviseurs
• Credit management
• Corporate finance adviseurs
• EDP-auditors
• Financieel adviseurs
• Financieel planners
• Hypotheekadviseurs
• Pensioenadviseurs

Wij hebben in beginsel geen mogelijkheden voor vermogensbeheerders, octrooibureaus, sportmakelaars, jachtmakelaars en projectontwikkelaars.

Makelaars e.a.

• Beheer OZ
• Makelaars roerende zaken
• Makelaars OZ
• Rentmeesters
• Taxateurs
• VVE-beheer

Juridische beroepen /schade-
experts

MARKEL
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepenlijst is een beperkte opsomming van doelgroepen. Mocht u vragen hebben over 
de beroepenlijst of heeft u twijfels of een risico wel/niet valt onder onze beroepen dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer 010-7981000.

Markel
www.markelinsurance.nl
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