Clausules Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor MfN Mediators
NAP070-01

NAP voorwaarden (zie aparte bijlage)

A 961-006/1

Cumulatie eigen risico
De eigen risico's kunnen niet cumuleren en er zal per aanspraak nimmer meer dan eenmaal het
(hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in mindering worden gebracht.

A 021-023

Van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden
Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt daarmee bedoeld de op het
polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden.

A 031-498/1

Samenvatting 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 Aon 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.
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 onder "staat waar het
risico is gelegen" 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 2 en 3.
2 Begripsomschrijvingen
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.
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.
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.
3 Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade
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 terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag
zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.
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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 tenminste een op het risicoadres
is gelegen.
A 031-499/8

Terrorisme uitsluiting
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 onder "staat waar het risico is gelegen" 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.
2 Uitsluiting
De 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.

NAP081-028

Omstandighedenmelding bij ingangsdatum en oversluiting
1 Ingang van de verzekering
1.1 Verzekeraars zijn ermee bekend dat verzekeringnemer vóór de op het polisblad vermelde
ingangsdatum van de verzekering een gedegen onderzoek heeft verricht naar bij verzekerden
bekende omstandigheden als omschreven in art. 1.10 van de verzekeringsvoorwaarden en dat
verzekeringnemer het resultaat van dit onderzoek vóór het ingaan van de polis aan de verzekeraars
heeft medegedeeld (no-claim procedure).
1.2 De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de gemelde, op de ingangsdatum aan de
verzekerde bekende, omstandigheden is niet gedekt.
1.3 Verzekeraars beschouwen de in lid 1.1 omschreven opgave als volledig en afdoende.
Indien de opgave niet volledig blijkt te zijn en verzekeraars tonen aan dat verzekeringnemer daarbij
heeft gehandeld met het opzet hen te misleiden, dan is de aansprakelijkheid van verzekerden voor
door derden geleden schade voortvloeiend uit de niet gemelde omstandigheden eveneens niet gedekt.
Indien geen sprake is van opzet van verzekeringnemer om te misleiden, dan doen verzekeraars
hiermee afstand van het recht zich ten aanzien van de op het polisblad vermelde ingangsdatum aan
verzekerden bekende omstandigheden te beroepen op onder meer artikel 251 WvK (voor zover van
toepassing) en/of op de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW.
2 Oversluiting
2.1 Verzekeraars zijn ermee bekend dat verzekeringnemer voordat gedurende de looptijd van de
verzekering een door of voor een verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt
overgesloten naar een andere verzekeraar een gedegen onderzoek verricht naar bij verzekerden
bekende omstandigheden als omschreven in art. 1.10 van de verzekeringsvoorwaarden en dat
verzekeringnemer het resultaat van dit onderzoek in ieder geval binnen 3 maanden na de oversluiting
aan verzekeraars meedeelt (no-claim procedure).
2.2 Ten aanzien van vóór de oversluiting bij verzekerden bekende omstandigheden die binnen 3
maanden na de oversluiting bij verzekeraars worden gemeld geldt het bepaalde in art. 2.4 van de
verzekeringsvoorwaarden.
2.3 De overnemende verzekeraars beschouwen de in lid 2.1 omschreven opgave als volledig en
afdoende. Indien de opgave niet volledig blijkt te zijn en de overnemende verzekeraars tonen aan dat
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet hen te misleiden, dan is de aansprakelijkheid
van verzekerden voor door derden geleden schade voortvloeiend uit de niet binnen 3 maanden na de
oversluiting gemelde omstandigheden niet gedekt.
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A071-004

Vervangende polis
Deze polis is een vervanging van de eerder afgegeven polis onder [polisnummer].
Verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de voortzetting te beroepen
op onder meer artikel 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel
7:928 BW. Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraars hier
een beroep op hebben/hadden gaat dat recht onverminderd op de huidige verzekeraars over.

A 091-029/1

Verjaring
Met ingang van 1 juli 2010 of - indien deze datum later ligt - met ingang van de ingangsdatum van de
onderhavige verzekering geldt het volgende.
1 Onder onderhandelingen zoals bedoeld in artikel 7:942 lid 3 BW wordt tevens verstaan de
schademelding en iedere andere schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt
gemaakt.
2 Met inachtneming van het overgangsrecht terzake van artikel 7:942 BW wordt het
bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden over verjaring na afwijzing van schade geacht te zijn
doorgehaald.

NAP041-018

Uitlooprisico mediators
In aanvulling op het bepaalde in art. 2.1 van de verzekeringsvoorwaarden biedt de onderhavige
verzekering onder Rubriek I tevens dekking voor aanspraken die:
- tijdens de looptijd van de verzekering tegen verzekerde worden ingesteld, maar nog niet bij
verzekeraars zijn gemeld;
- ná de looptijd van de verzekering tegen verzekerde worden ingesteld en bij verzekeraars zijn
gemeld;
mits de melding bij verzekeraars heeft plaatsgevonden binnen 5 jaar na het tijdens de looptijd van de
verzekering beëindigen van het betreffende mediation dossier.
In afwijking van het bepaalde in art. 2.3 van de verzekeringsvoorwaarden is voor de vaststelling van
de vergoedingsplichtige verzekeraar(s) en de van kracht zijnde voorwaarden, verzekerde bedragen en
eigen risico's bepalend het moment direct voor de beëindiging van het betreffende mediation dossier.
Indien en voor zover de onderhavige verzekering op grond van de overige voorwaarden reeds dekking
biedt vervalt de dekking op grond van deze clausule.

NAP 101-032

Eigen risico
In afwijking van art. 18 van de verzekeringsvoorwaarden is het op het polisblad vermelde eigen risico
niet van toepassing op de in art. 3.3 bedoelde kosten.

NAP 101-033

Kosten verweer tuchtprocedure
In aanvulling op art. 3.3 van de verzekeringsvoorwaarden zijn onder Rubriek I meeverzekerd:
proceskosten, kosten van juridische bijstand en andere kosten van verweer die in een tuchtprocedure
met toestemming van verzekeraars zijn gemaakt, indien en voor zover de uitkomst van de
tuchtprocedure mede bepalend kan zijn voor de beoordeling van verzekerde civielrechtelijke
aansprakelijkheid.

NAP111-004/2

Hoedanigheid
In afwijking van artikel 3.2 van de verzekeringsvoorwaarden heeft de dekking krachtens Rubriek I en
Rubriek II betrekking op werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een NMI
registermediator, ADR Full certified mediator respectievelijk ADR Associate certified mediator, zoals
mediation, pre-mediation en procesbegeleiding, en al dan niet aangevuld met een praktijk van training
en coaching, met alle daarbij en daartoe behorende werkzaamheden en activiteiten. Daar waar in
de polis en de voorwaarden wordt gesproken over "advocaat" dient in voorkomende gevallen
te worden gesproken van "mediator".

NAP111-035

Uitsluiting mediation in gezagsverhouding
In aanvulling op art. 19 van de verzekeringsvoorwaarden is van de dekking van rubriek I uitgesloten
de schade in verband met een mediation waarbij de aansprakelijk gestelde mediator in dienst is van
en/of in een gezagsverhouding staat tot één van de partijen die betrokken is bij de mediation.
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NAP111-036

Uitsluiting Co-mediation/team mediation
In aanvulling op art. 19 van de verzekeringsvoorwaarden is van de dekking van rubriek I uitgesloten de
schade in verband met co-mediation of team mediation.
Deze uitsluiting geldt niet:
indien de overige co-mediators/team mediators een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten of;
indien verzekerde aantoont dat de schade uitsluitend het gevolg is van een door hem zelf
begane fout.

NAP111-037

MfN Mediation Reglement
1. Verzekerde is met inachtneming van het bepaalde in lid 3 te allen tijde verplicht bij het aangaan van
overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers de toepasselijkheid te bedingen van het MfN
Mediation Reglement 2008.
2. Indien in geval van schade blijkt dat het MfN Mediation Reglement als bedoeld in lid 1 niet is
overeengekomen en er tevens geen algemene leverings- en/of werkvoorwaarden zijn
overeengekomen met een vergelijkbare voorziening ten aanzien van de aansprakelijkheid als in
voornoemd reglement, dan biedt deze verzekering slechts dekking alsof het reglement wel van
toepassing zou zijn geweest. De dekking blijft onverminderd van kracht indien een bevoegde rechter
het reglement als onredelijk bezwarend heeft aangemerkt.
3. Deze verplichting geldt niet voor pre-mediation.

NAP131-040

Clausule Exclusiviteit
Aan deze verzekering ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag
tussen verzekeraars en Aon in verband waarmee speciale aan Aon voorbehouden premies en
condities van toepassing zijn.
Bij een intermediairswijziging kan deze verzekering worden voortgezet tegen
nader vast te stellen premies en condities op basis van individuele contracten.

A 111-031

Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties - maart 2014
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het
de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren

Clausules Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (Rubriek II)
NAP031-009

Asbestuitsluiting Rubriek II
Onder Rubriek II zijn niet gedekt aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door,
voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken

NAP091-030

Clausule Artikel 7:611 BW
1 In aanvulling op het bepaalde in art. 1.9 en 20 van de verzekeringsvoorwaarden dekt deze
verzekering eveneens de door een ondergeschikte van verzekerde (waaronder mede wordt verstaan
een andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende natuurlijke persoon) geleden schade in verband
met een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld, als gevolg waarvan door de
ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde
verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve
van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.
1.1 De dekking geldt niet voor eventueel als verzekerde opgenomen opdrachtgevers en
onderaannemers van verzekerden.
2 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen:
andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van het
bepaalde in art. 22.1.2 van de verzekeringsvoorwaarden - eveneens dekking indien de
schade verband houdt met het houden, bezitten, (laten) gebruiken of besturen van
motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen:
2.1 Uitgesloten blijft:
2.1.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
2.1.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel
verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te
besturen, dan wel dat dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden;
2.1.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het
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motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen
of onvoorwaardelijk is ontzegd.
2.2 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.1.2 en 2.1.3 gelden niet ten aanzien van schade geleden
door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten
en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.
3 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten geen andere polis van kracht is, wordt art. 22.1.2 sub a t/m e van de
verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot schade verbandhoudend met het houden,
bezitten, (laten) gebruiken of besturen van motorrijtuigen ten aanzien van de in lid 1
genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald.
4 In afwijking van het eventueel elders in de polis bepaalde bestaat het recht op
schadevergoeding uit hoofde van deze clausule niet, wanneer de in lid 1 omschreven
schade is ontstaan voor 1 januari 2009.
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