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INFORMATIEKAART BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN/UITLOOP EN NAMELDING
In deze informatiekaart lichten wij onze definities met betrekking tot inloop, uitloop en namelding toe. Tevens geven wij enkele tips met betrekking
tot de beroepsaansprakelijkheidsmarkt. Voor een maatwerkoplossing kan er contact worden opgenomen met ons.

DE DEKKINGSSYSTEMATIEK
Vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen binnen Nederland gaan uit van het ‘beperkte claims made’ dekkingssysteem.
Bij het ‘claims made’-systeem bestaat er dekking voor aanspraken die gedurende de verzekeringsperiode (ingangsdatum tot de einddatum van de
verzekering) en een eventuele nameldingstermijn tegen een verzekerde worden ingesteld en bij de verzekeraar worden ingediend. Daarbij is het
dus niet van belang of de beroepsfout is gemaakt voor of tijdens de verzekeringsperiode.
Bij het ‘beperkte claims made’-systeem is bepaald dat ook de beroepsfout, waarop de aanspraak wordt gebaseerd, tijdens de verzekeringsperiode
moet zijn gemaakt. Beroepsfouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering komen bij dit systeem niet voor dekking in aanmerking.
Bij Markel gaan wij uit van het ‘beperkte claims made’-systeem.

INLOOP
Vanwege het ‘beperkte claims made’-systeem kan er behoefte ontstaan
aan een verzekering die ook dekking biedt voor beroepsfouten gemaakt
voor de ingangsdatum. Hiervoor dient een aanvullende inloopdekking
te worden opgenomen. Op basis van deze inloopdekking zal er ook
dekking bestaan voor aanspraken die tijdens de verzekeringsperiode
worden ingesteld op grond van een beroepsfout die is gemaakt voor de
ingangsdatum van de verzekering.
Bij Markel hebben wij de volgende bepaling in de voorwaarden van al
onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen:

3.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een
beroepsfout binnen de verzekerde hoedanigheid:
a. gemaakt tijdens de verzekeringsperiode, of
b. gemaakt voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde
aantoont dat er op het moment van de beroepsfout (elders)
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was.
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Een beroepsfout die is gemaakt voor de verzekeringsperiode is
gedekt wanneer er, op het moment van de beroepsfout, (elders) een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was.
Ontbreekt het verzekeringsverleden, maar wenst men wel een
inloopdekking op te nemen, dan is dat mogelijk.
Van de hiervoor beschreven inloopdekking is bij ons in ieder geval
uitgesloten:
• aanspraken die voor de ingangsdatum van de verzekering tegen de
verzekeringnemer (en/of een verzekerde) zijn ingesteld en/of
• omstandigheden - die zouden kunnen leiden tot een aanspraak
op de verzekering - die voor de ingangsdatum van de verzekering
bekend zijn.
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OMVANG VAN DE INLOOPDEKKING
Voor de omvang van de dekking is het verstandig de inloopdekking goed te beoordelen. Zo zijn er in de markt inloopdekkingen die:
• niet gelden als de vorige verzekeraar de polis heeft opgezegd
• de aanspraak terugbrengen naar het moment van de fout (en de bijbehorende condities)
• inloop beperken tot een onderdeel van het verzekerde bedrag
• de aanspraak behandelen conform de lopende condities
Er is een aantal verzekeraars die bijvoorbeeld een lager verzekerd bedrag hanteert indien ten tijde van de beroepsfout de elders lopende polis ook
een lager verzekerd bedrag had.
Bij Markel kijken we naar het moment waarop de aanspraak tegen onze verzekerde wordt ingesteld. Dit is voor verzekerden van belang, omdat je
precies weet waar je aan toe bent.
Voorbeeld:
Men was in het verleden verzekerd bij verzekeraar X en had daar een verzekerd bedrag voor de
beroepsdekking van € 500.000,00 per aanspraak. Men stapt op enig moment over naar Markel en
kiest voor een verzekerd bedrag van € 1.000.000,00 per aanspraak. Dat verzekerde bedrag geldt
vanaf dat moment voor alle aanspraken die tegen een verzekerde worden ingesteld, ongeacht of de
beroepsfout gemaakt is voor of tijdens de looptijd van de verzekering.

VOORMALIGE VERZEKERDEN
Voormalige verzekerden zijn verzekerden die tijdens de verzekeringsperiode ophouden verbonden te zijn aan het bedrijf van de verzekeringnemer
of andere in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen. Denk aan een vertrekkend vennoot/maat/
directeur of een werknemer die uit dienst treedt.
Veelal wordt men als verzekerde aangemerkt voor een beroepsfout gemaakt tot het moment waarop die verzekerde verbonden is aan het bedrijf
van de verzekeringnemer of een verzekerde. Na dat moment kunnen zij geen rechten meer ontlenen aan de polis. Het is van groot belang om te
controleren of en op welke wijze er voor deze groep wat wordt geregeld in de polisvoorwaarden.
Voorbeeld:
Advies A.B.C. V.O.F. is verzekeringnemer op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De vennoten (A, B en C) zijn aan te merken als verzekerde.
Tijdens de looptijd van de verzekering gaat vennoot B met pensioen. De polis loopt door op naam
van Advies A&C V.O.F. met vennoten (A en C) als verzekerde onder deze polis.
Vennoot B is een voormalig verzekerde.
Een jaar na pensionering wordt ex-vennoot B aangesproken voor een beroepsfout gemaakt vlak
voor pensionering.
Bij Markel bieden wij standaard dekking voor de voormalige verzekerde. Voor de aanspraak van vennoot B uit het voorbeeld bieden wij binnen de
grenzen van de polis dekking.
Deze dekking voor voormalige verzekerde geldt gedurende de verzekeringsperiode van de polis waarop hij/zij was verzekerd voor beroepsfouten
gemaakt tot aan het moment van uittreden.
Indien er na het eindigen van de polis een uitloopdekking is overeengekomen dan geldt deze dekking ook gedurende de periode van de
uitloopdekking.

UITLOOP
Uit het ‘beperkte claims made’-systeem volgt dat er geen dekking is voor aanspraken die na de verzekeringsperiode worden ingesteld. Ook niet op
grond van een beroepsfout die is gemaakt tijdens de verzekeringsperiode.
Hiervoor kan een uitloopdekking worden opgenomen. Door het opnemen van deze uitloopdekking zal de polis ook dekking bieden voor aanspraken
die - gedurende een overeengekomen periode - na de verzekeringsperiode worden ingesteld op grond van een beroepsfout die is gemaakt
gedurende de verzekeringsperiode inclusief de overeengekomen inloopperiode.
Voor uitloop zijn er eveneens veel varianten:
• Standaard uitloop voor de voormalige verzekerden
• Standaard uitloop bij bepaalde beroepen
• Uitsluitend uitloop voor aanspraken en niet voor omstandigheden
• Een onherroepelijk aanbod tot uitloop
• Uitloop achteraf, afhankelijk van de schadehistorie op de polis en reden van opzegging
• Uitloop na opzegging, overlijden of bedrijfsbeëindiging
• Uitloop inclusief faillissement

Markel

IN/UITLOOP EN NAMELDING
Het verdient opmerking dat uitloop bij faillissement vaak is uitgesloten. De reden hiervan is dat de eventuele uitkeringen bij schade in de failliete
boedel komen en niet waar de uitkering hoort te zijn: bij de benadeelde derde.
Bij Markel kennen wij in onze polisvoorwaarden een variatie aan uitloopdekkingen:

• voor accountants geldt in bepaalde gevallen een uitloopdekking van twee jaar
• voor advocaten geldt in bepaalde gevallen een onbeperkte (in tijd) uitloopperiode
• in bepaalde gevallen bieden wij aan architecten, ingenieurs, etc. een uitloopdekking van vijf jaar
Indien er geen standaard aanbod of dekking is opgenomen voor uitloop, kan op de einddatum tegen nader overeen te komen condities – een en
ander is afhankelijk van de reden van opzegging, looptijd van de polis en de schadehistorie - een uitloopdekking worden ingekocht voor de duur
van maximaal vijf jaar.

NAMELDING
Uit het ‘claims made’-systeem volgt dat de polis dekking biedt voor aanspraken die tegen een verzekerde worden ingesteld gedurende de
verzekeringsperiode. De einddatum is dan ook erg belangrijk. Vanaf die datum kunnen er geen aanspraken die voor de beeïndigingsdatum ingesteld
zijn tegen verzekerde worden gemeld. Het kan voorkomen dat een dag na de einddatum van de polis toch blijkt dat een aanspraak niet bij de
verzekeraar is gemeld. In beginsel zou er dan geen dekking zijn. Om verzekerden tegemoet te komen, is daarom de nameldingstermijn in het leven
geroepen.
De nameldingstermijn is de periode vanaf de einddatum, waarbinnen aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld voor de beëindigingsdatum,
nog kunnen worden gemeld bij de verzekeraar.
Bij Markel is onze nameldingstermijn vier maanden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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AVB MISE KR 2018

AVB MISE 2018

VVV MISE 2018

VVE COMBI MISE 2018

SVW MISE 2018
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VVV MISE 2018

ONLINE ABT MISE 2018

ABC MISE 2018

Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt telefonisch
contact opnemen met ons via telefoonnummer 010-7981000 of per mail via info.nl@markel.com
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ONLINE AAV MISE 2018

B&W MISE 2018

BNO ALG MISE 2018
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BA TB MISE 2018

BNO ZZP MISE 2018

BA BEL MISE 2018

BA TP MISE 2018

BA ALG MISE 2018
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BA ACC MISE 2018

BA ADV MISE 2018

BNO ZZP MISE 2018

BA MAK MISE 2018

BA ADM MISE 2018

