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Productkenmerken; wat beoogt het product te doen?
Deze verzekering biedt een aanvullende rechtsbijstanddekking voor geschillen indien er sprake is van een beroepsfout binnen
de verzekerde hoedanigheid waarvoor een verzekerde aansprakelijk is, waarbij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen
dekking biedt. Tevens biedt deze verzekering dekking voor een geschil met Markel over de geheel of gedeeltelijke afwijzing van
een schade of over de behandeling van schade.

Voor wie is het product bedoeld?
Dit aanvullende product is uitsluitend bedoeld voor de bedrijven en organisaties die hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering
bij Markel hebben afgesloten.

Voor wie is het product niet bedoeld?

!

Dit product is niet bedoeld voor:
o Advocaten
o Bedrijfsadvocaten
o Notarissen
o Juridisch adviseurs
o Merkenbureaus
De verzekering biedt o.a. geen dekking voor strafzaken, bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement en surseance.
De verzekering biedt uitsluitend dekking voor (dreigende) geschillen waarover een rechter, arbiter of bindend adviseur van een
lidstaat van de Europese Unie tot oordelen bevoegd is en voor zover op de betreffende geschillen het recht van een lidstaat van
de Europese Unie van toepassing is.

Distributiestrategie
Markel biedt haar verzekeringsproducten enkel aan via bemiddelaars en adviseurs met wie Markel een samenwerkingsovereenkomst
heeft.
Wij faciliteren het werk van de bemiddelaar door hulpmiddelen en accountmanagement ter beschikking te stellen.

Beschrijving van de risico’s
Dit product biedt een rechtsbijstanddekking voor aansprakelijkheid voor beroepsfouten die zijn gemaakt binnen de verzekerde
hoedanigheid.

Premie
Markel biedt concurrerende premies. De premie is in verhouding met de verzekeringsdekking die wij bieden. Markel maakt geen
gebruik van acties. Ingeval van een premieverhoging maken wij dat tijdig kenbaar en motiveren wij ook waarom.

Ondanks dat Markel zich inzet voor het zo goed en volledig verstrekken van informatie kan het zo zijn dat de gegeven informatie onverhoopt
onvolledig of onjuist is. Markel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die mogelijk uit het gebruik van dit document
ontstaat of kan ontstaan.

