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Deze werkzaamheden dienen direct verband te houden met het
verzekerde horeca bedrijf.

Artikel 1 Aanvullende bepalingen bij dekking voor
personen voorkomende op de loonlijst

Artikel 6 Cumulatierisico

Er geldt voor personeelsleden van verzekeringnemer een fictief
minimum salaris van EUR 10.000,00.
Indien het werkelijke salaris lager is dan het genoemde fictieve
minimum salaris, zal bij het berekenen van de schade uitkering
uit worden gegaan van dit fictieve minimum salaris. Is het
jaarinkomen hoger dan het genoemde fictieve minimum salaris,
dan zal de berekening van de schade uitkering plaats vinden op
basis van het werkelijke salaris.
Voor verzekeringnemer geldt een fictief minimum salaris van
EUR 50.000,00. Indien het werkelijke salaris lager is dan het
genoemde fictieve minimum salaris, zal bij het berekenen van
de schade uitkering uit worden gegaan van dit fictieve minimum
salaris. Is het jaarinkomen hoger dan het genoemde fictieve
minimum salaris, dan zal de berekening van de schade uitkering
plaats vinden op basis van het werkelijke salaris.
Artikel 2 Aanvullende bepalingen gezinsledendekking
Als partner wordt beschouwd: een ieder met wie
verzekeringnemer een langdurige en duurzame gezamenlijke
huishouding vormt.
Als kinderen worden beschouwd eigen kinderen, pleeg- of
stiefkinderen en adoptiekinderen die geen inkomsten ontlenen
aan een voltijd dienstbetrekking
- tot 21 jaar en die in Nederland of het buitenland woonachtig
zijn.
- tot 27 jaar en die in Nederland of het buitenland studeren.
Artikel 3 Verzekerde maxima en dekkingsduur voor de
dekking van personen voorkomende op de loonlijst en
gezinsleden
Voor de dekkingen van de verzekeringnemer, de personen
voorkomende op de loonlijst en de gezinsleden geldt tezamen
een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis van
EUR 1.250.000,00.
Voor de bovenstaande groepen geldt dat de dekking 24 uur per
dag van kracht is.

Maximum te verzekeren bedragen per verzekerde:
De maximum te verzekeren bedragen per verzekerde zijn:
- ingeval van overlijden (rubriek A) EUR 250.000,00
- ingeval van blijvende invaliditeit (rubriek B) EUR 500.000,00
Cumulatie per gebeurtenis:
Het maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt
EUR 2.500.000,00. Indien ten tijde van een gebeurtenis het
aantal aanwezige verzekerden zo groot is dat, uitgaande van dat
aantal, genoemd maximum wordt overschreden, dan zullen de
verzekerde bedragen per persoon naar evenredigheid worden
verlaagd totdat het maximum bedrag per gebeurtenis is bereikt.
Artikel 7 NHT Excedent
In aanvulling op het bepaalde in de clausule “Terrorismedekking
(NHT)”, geldt ten aanzien van het terrorismerisico in de zin van
die clausule het volgende:
- Indien zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel
2.1 van de clausule Terrorismedekking (NHT) en er zich een
verschil voordoet tussen de uitkeringen waarop verzekerde
krachtens de clausule Terrorismedekking (NHT) aanspraak
kan maken en de eventuele uitkeringen waarop verzekerde,
krachtens deze verzekering aanspraak zou hebben kunnen
maken indien de clausule Terrorismedekking (NHT) niet
van toepassing zou zijn geweest, doen verzekeraars een
aanvullende uitkering ter grootte van het bovengenoemde
verschil.
- Verzekerde of de tot uitkering gerechtigde kan eerst
aanspraak maken op de aanvullende uitkering, nadat de NHT
het definitieve uitkeringspercentage conform het bepaalde in
het Protocol afwikkeling claims NHT, aan verzekeraars heeft
meegedeeld.
Ten aanzien van de NHT Excedent-dekking behouden
verzekeraars zich het recht voor deze schriftelijk op te zeggen,
mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 15 dagen in
acht wordt genomen.

Artikel 4 Aanvullende bepalingen bezoekersdekking
Er geldt een uitsluiting voor ongevallen die bezoekers overkomen
door slag-, stoot-, steek- of vuurwapens.
Er geldt een uitsluiting voor ongevallen die bezoekers overkomen
als rechtstreeks gevolg van het niet naleven van, of voldoen aan
de benodigde vergunningen en of wettelijke eisen.
Voor deze rubriek geldt een maximum verzekerd bedrag per
gebeurtenis van EUR 250.000,00.
De dekking voor deze verzekerden is uitsluitend van kracht in
het horecagedeelte van het verzekerde Horeca bedrijf.
Artikel 5
Aanvullende bepalingen
oproepkrachten en stagiaires

uitzendkracht,

De dekking voor uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiaires
geldt uitsluitend tijdens het uitvoeren van werkzaamheden
ten behoeve van verzekeringnemer, alsmede het via de kortst
mogelijke route komen van de woon- of verblijfplaats naar
de locatie alwaar de werkzaamheden plaatsvinden en het via
de kortst mogelijke route weer terugkeren naar de woon- of
verblijfplaats.
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