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Rubrieksvoorwaarden
ARTIKEL 1

2.3

Voor aanspraken of omstandigheden die op het tijdstip van
een verhoging van het verzekerde bedrag bekend zijn bij
verzekeringnemer of een aansprakelijk gestelde verzekerde,
gelden per aanspraak de verzekerde bedragen en eigen
risico's die van toepassing waren vóór het tijdstip van de
verhoging.

2.4

De maximale vergoedingsplicht van AMEV voor alle aan een
verzekeringsjaar gerelateerde aanspraken zal niet meer
bedragen dan het maximum verzekerd bedrag dat op het
polisblad voor het betreffende verzekeringsjaar staat vermeld.

Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt personenschade, als genoemd in de
Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid, onderscheiden naar:
1.1

1.2

Personenschade als gevolg van ongeval
Onder personenschade als gevolg van ongeval wordt
verstaan aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte ten gevolge een plotseling van buitenaf en
ongewild op de ondergeschikte inwerkend geweld.
Beroepsziekte
Onder beroepsziekte wordt verstaan aantasting van de
gezondheid van een ondergeschikte, niet zijnde personenschade als gevolg van een ongeval.

ARTIKEL 3

Aanvullende uitsluitingen
3.1

ARTIKEL 2

Bijzondere dekkingomschrijving
2.1

2.2

Deze rubriek dekt, met inachtneming van de Algemene
Voorwaarden van Verzekering en de op het polisblad van
toepassing verklaarde Rubrieksvoorwaarden
Aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van verzekerden in de
verzekerde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor
schade verband houdend met het verrichten van activiteiten
voor verzekerden mits:
- de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal
tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur
van de rubriek en tevens tijdens de geldigheidsduur
schriftelijk door AMEV is ontvangen;
- de aanspraak of de omstandigheid bij het aangaan van
deze rubriek bij verzekeringnemer of de aansprakelijk
gestelde verzekerde niet bekend was.

Indien de betreffende verzekerde een vennootschap onder
firma is of een commanditaire vennootschap wordt voor de
toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan
een beherend vennoot, en indien de betreffende verzekerde
een rechtspersoon is, wordt daaronder verstaan een lid van
de directie of bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in
dienst van verzekerde die door de directie is belast met
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder
genoemde voorschriften.

Indien de melding van een omstandigheid door AMEV voor
de eerste maal schriftelijk is ontvangen tijdens de geldigheidsduur van deze rubriek, zal de aanspraak, die daaruit
voortvloeit, geacht worden door AMEV te zijn ontvangen op
de datum van ontvangst van die eerste melding.
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Overtreding voorschriften
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor personenschade als
gevolg van een handelen of nalaten van verzekerde, waarbij
deze weet of redelijkerwijs moet weten:
- dat het handelen of nalaten in strijd is met een van
overheidswege gegeven voorschrift en/of convenant op
het gebied van arbeidsomstandigheden, en
- dat als gevolg van dat handelen of nalaten personenschade ontstaat of te verwachten is.

3.2

1

Zaken van ondergeschikten
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade aan motorrijtuigen van een ondergeschikte, die door
de ondergeschikte zelf is veroorzaakt tijdens het gebruik van
die motorrijtuigen bij de uitoefening van de opgedragen
werkzaamheden.

