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SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS
De Schadeverzekering voor werknemers (SVW) biedt dekking voor schade die een verzekerde lijdt als gevolg van een ongeval dat heeft
plaatsgevonden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Met deze verzekering wordt een ruimere invulling gegeven aan de op artikel
7:611 BW door de Hoge Raad gebaseerde “verzekeringsplicht” van de werkgever.

HIGHLIGHTS
• De SVW biedt standaard dekking voor werknemers,
uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.
• De SVW kent weinig uitsluitingen.
• De SVW heeft een nameldingsperiode van 4 maanden.
• De SVW heeft een franchise (drempelbedrag) in plaats van
een eigen risico.

• De omvang van de door de SVW te vergoeden schade
wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die daarvoor
in het Burgerlijk Wetboek (Boek 6 , titel 1, afdeling 10) zijn
opgenomen.
• De SVW is een zogenaamde ’first party’ verzekering. Dit
betekent dat de verzekerde een eigen recht heeft op
vergoeding van zijn schade.
• De SVW biedt Werelddekking.

• De SVW is er voor een verzekerde die als gevolg van een
ongeval die verband houdt met zijn werkzaamheden schade
lijdt, die hij niet vergoed kan krijgen van de werkgever of
een derde (omdat aansprakelijkheid ontbreekt), niet met zijn
schade te laten zitten. De SVW is een aanvullende verzekering
die dient als vangnet.

• De SVW biedt automatisch dekking voor Nederlandse
dochterondernemingen.
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Dit is een kort overzicht van enkele voordelen van de schadeverzekering voor werknemers van Markel. Aan bovengenoemde opsomming kunnen geen rechten
worden onleend.
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SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS
Naar aanleiding van de door de Hoge Raad aangenomen zorgplicht van de werkgever om ten behoeve van zijn werknemer een behoorlijke
verzekering af te sluiten, is de SVW ontwikkeld. De SVW biedt dekking voor schadegevallen waarbij sprake is van een ongeval in verband met de
werkzaamheden en waarvoor geldt dat aansprakelijkheid van de werkgever of een derde ontbreekt.
Met deze verzekering wordt invulling gegeven aan de op artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek door de Hoge Raad gebaseerde “verzekeringsplicht”.
De Schadeverzekering voor werknemers (SVW) biedt dekking voor ongevallen:
•
•
•
•

tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens de normale werkonderbrekingen;
tijdens verkeersdeelname in verband met de werkzaamheden;
tijdens woon-/werkverkeer;
tijdens (personeels)activiteiten - zoals bedrijfsuitjes, teambuildingsdagen en dergelijke (mede) georganiseerd of gefinancierd door de
werkgever;
• tijdens bedrijfsopleidingen en zakenreizen (mede) georganiseerd of gefinancierd door de werkgever (mits de schade niet het gevolg is van
het door de werkgever schenden van een veiligheidszorgplicht).
De SVW is bedoeld voor alle binnen Nederland gevestigde ondernemingen. Voor de hieronder vermelde ondernemingen hebben we echter (in
beginsel) geen mogelijkheden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instellingen gezondheidszorg (beperkte mogelijkheden);
horeca-ondernemingen die maaltijden en/of dranken aan huis leveren;
pakket- en bezorgdiensten;
transport- en vervoerbedrijven;
taxibedrijven;
bewakings- en beveiligingsdiensten;
professionele sporters;
duikers;
mijnen;
off shore;
vrijwilligersorganisatie;
overheidsinstanties;
publiekrechtelijke rechtspersonen.
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Schadeverzekering voor werknemers
Algemene Voorwaarden
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Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt u uiteraard met
ons in contact treden via onderstaande contactgegevens:
010-7981000
info.nl@markel.com
www.markelinsurance.nl

