BIJZONDERE VOORWAARDEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN
VOOR BEDRIJVEN HORECA 2015 VICTOR

Van deze dekking blijven nadrukkelijk uitgesloten:
personenschade en schade aan zaken in de auto.
Per aanspraak wordt maximaal Euro 75.000,- vergoed.

Bijzondere verplichtingen

3.3 Vervoer van koffers
Verzekerd zijn aanspraken wegens schade aan en/of verlies
van koffers en andere bagage van hotelgasten, die verzekerde
vervoert of laat vervoeren van een station of luchthaven of
ander hotel binnen de Benelux en Duitsland, naar het hotel van
verzekerde en vice versa. Per aanspraak wordt maximaal Euro
5.000,- vergoed.

Artikel 1 Premievaststelling
Op deze verzekering wordt de premie over een afgesloten
verzekeringsjaar niet naverrekend. In plaats van het bepaalde
in artikel 5.4 van de Algemene voorwaarden is het volgende
van toepassing:
Indien de premie wordt gebaseerd op veranderlijke gegevens(
zoals jaarloon of jaaromzet) is verzekeringnemer verplicht om
binnen 3 maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar aan
verzekeraars de definitieve gegevens over het laatste boekjaar
te verschaffen.
De premie per de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldatum
na deze 3 maanden zal aan de hand van de verschafte gegevens
worden vastgesteld. Indien verzekeringnemer de benodigde
gegevens niet of niet tijdig verstrekt zal de premie per de
eerstvolgende jaarlijkse premievervaldatum worden verhoogd
met 15 % ten opzichte van de laatst in rekening gebrachte
premie. Indien verzekeringnemer de benodigde gegevens
eerst verstrekt na boeking van de aangepaste premie, dan
zal die premie alsnog aan die gegevens worden aangepast,
echter onder toepassing van een kostentoeslag van Euro 100,verhoogd met assurantiebelasting.
Dekkingsuitbreidingen
Artikel 2 Extra Opzichtdekking
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 van de Algemene
voorwaarden, maar onverlet het bepaalde in de artikelen 3.2.1
t/m 3.2.6 van de Algemene voorwaarden, dekt deze verzekering
de aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade
veroorzaakt aan zaken gedurende de tijd dat verzekerde, of
iemand namens hem, deze zaken daadwerkelijk vervoert,
bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart
of om welke reden dan ook onder zich heeft.
Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een sublimiet van Euro
50.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar.
Artikel 3 Hotelhoudersaansprakelijkheid
Indien de verzekering (mede) betrekking heeft op de
hoedanigheid van hotelhouder geldt voor eigendommen van
hotelgasten het volgende:
3.1 Diefstal
Diefstal of vermissing van geld, geldswaardig papier, cheques,
creditcards e.d., sieraden, edelstenen en edele metalen is
uitgesloten, tenzij deze zaken waren opgeborgen in een
kamerkluisje of in de centrale hotelkluis/brandkast en er sprake
is van braak ten opzichte van de kluis of brandkast. Bij diefstal
uit een kamerkluisje geldt een maximum vergoeding van Euro
2.500,- per aanspraak.
Bij diefstal uit de centrale kluis of brandkast geldt een maximum
vergoeding van Euro 10.000,- per aanspraak.
3.2 Auto’s van gasten
Medeverzekerd zijn aanspraken wegens schade die een
ondergeschikte van verzekerde als bestuurder van een auto
van een hotelgast tijdens het met de auto rijden naar of van
een parkeergelegenheid in de nabijheid van het hotel aan die
auto veroorzaakt, mits die ondergeschikte in het bezit is van
een geldig rijbewijs. Tevens wordt vergoed het verlies van noclaim of bonuskorting op de polis van de betreffende auto als
gevolg van een tijdens een dergelijke rit met of aan de auto
veroorzaakte schade.

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor Bedrijven Horeca 2015 VICTOR
Victor Insurance Europe B.V. Handelsregister Rotterdam nr. 24361194

Artikel 4 Namelding bij beëindiging
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.8.1 van de Algemene
voorwaarden geldt dat het recht van verzekerde om aanspraken
alsnog schriftelijk bij verzekeraars te melden is uitgebreid tot 12
maanden na oversluiting of beëindiging.
Dekkingsbeperkingen
Artikel 5 Beperking voorrisico
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7 van de Algemene
voorwaarden zijn aanspraken of omstandigheden die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaats
gevonden eerder dan 36 maanden voor de ingangsdatum van
de verzekering niet meeverzekerd.
Artikel 6 Garderobe
Niet gedekt zijn aanspraken wegens schade veroorzaakt door,
voortvloeiende uit of in verband met diefstal, verduistering,
vermissing en/of verwisseling van kleding, sieraden, geld,
geldswaardige papieren, cheques, creditcards of andere zaken
van gasten of bezoekers die zij in een al dan niet bewaakte
garderobe hebben achtergelaten.
Artikel 7 Arbeidsomstandigheden
In geval van aanspraken van ondergeschikten wegens schade
ontstaan of vergroot door het door verzekerde niet treffen of niet
binnen de gestelde termijn getroffen hebben van voorzieningen
en maatregelen uit hoofde van voorschriften voortvloeiende uit
de Arbeidsomstandighedenwet, zoals de eisen die gesteld zijn
in een Risico Inventarisatie & Evaluatierapport inclusief het naar
aanleiding daarvan opgestelde Plan van aanpak, geldt dat het
van toepassing zijnde eigen risico wordt verdubbeld.
Artikel 8 Legionella
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor personenschade als
gevolg van een handelen of nalaten van verzekerde waarvan
deze weet of behoort te weten dat het handelen of nalaten
in strijd is met een van overheidswege gegeven voorschrift op
het gebied van legionellapreventie en dat het risico op een
personenschade door de overtreding wordt vergroot, en hij,
ondanks het feit dat hij al voor het ontstaan van de schade
bekend was met een situatie waarin het bovenstaande zich
voordoet, haar heeft laten voortbestaan.
In dit verband wordt onder verzekerde verstaan een of
meer verzekerden genoemd in artikel 1.2 van de Algemene
voorwaarden, als- mede hun ondergeschikten, deze laatsten
echter uitsluitend indien en voor zover zij zijn belast met
een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van
genoemde voorschriften.
Artikel 9 Verdovende middelen
Niet gedekt zijn aanspraken wegens schade veroorzaakt door of
voortvloeiende uit het handelen in of verkopen van verdovende
middelen door of met toestemming van verzekerde of zijn
personeel.
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Artikel 10 Terrorisme uitsluiting en NHT
dekking

terrorisme

10.1 Terrorisme-uitsluiting
10.1.1 Toepasselijkheid uitsluiting
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor
zover: er sprake is van andere dan in Nederland gelegen
risico’s, vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht
bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.,
zoals aangegeven op het polisblad.
10.1.2 Uitsluiting
Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt
met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding
van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen.
10.1.3 Begripsomschrijvingen
10.1.3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten
het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het
financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm
van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch
verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
10.1.3.2 Kwaadwillige besmetting
Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de
Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest
- (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als
gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid,
al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of
dieren kunnen veroorzaken en/ of schade aan zaken kunnen
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen
aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden
al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/
of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
10.1.3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden of
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.
10.2 NHT-Terrorismedekking
Het clausuleblad “Terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.”
(hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover
de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Op verzoek verstrekt Verzekeraar B.V. een exemplaar van dit
clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website www.
terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd. Hierna volgt een
samenvatting van de NHT-dekking.
In geval van discussie over deze samenvatting gaat het
clausuleblad
Terrorismedekking
bij
de
Nederlandse
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” voor.
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10.2.1 Omvang van de NHT-dekking
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande
begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen
dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan
(hierna aangeduid met “terrorismerisico”), geldt voor de in
Nederland gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht
bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT) het gestelde in de leden 10.2.2 en 10.2.3.
10.2.2 Begripsomschrijvingen
10.2.2.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk
met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
10.2.2.2 Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die
letsel en/ of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg
kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen
dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten,
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
10.2.2.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden of
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan
te beperken.
10.2.3
Bijzondere
terrorismeschade

regeling

bij

vergoeding

van

10.2.3.1 Beperkte schadevergoeding
De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij
haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering
is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar
overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling
Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende
aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de
verwezenlijking van het terrorisme- risico. Eerst nadat de NHT
dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal
worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.
10.2.3.2 Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op schade
aan
onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de
daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75
miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het
aantal afgegeven polissen.
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld
in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden
aangemerkt als een verzekeringnemer. Onder verzekerde
locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres
aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede
de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die
op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er ten minste een op het risicoadres is gelegen.
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