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U kunt aansprakelijk gesteld worden voor 

schade die u of een werknemer veroorzaakt 

aan anderen. Of voor schade die een ander bij 

uw bedrijf oploopt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 

denken aan de vaas van een klant die uw 

medewerker per ongeluk omstoot of aan een 

klant die uitglijdt in uw winkel. Het kan ook 

gebeuren dat een van uw producten schade 

aan iemand toebrengt. Bijvoorbeeld als door 

een steentje in een door u gebakken broodje 

de kies van een klant afbreekt. 
 

Ook kunt u als werkgever door een 

werknemer aansprakelijk worden gesteld 

voor schade die hij oploopt tijdens het werk, 

bijvoorbeeld wanneer zijn kleding beschadigd 

raakt of bij letselschade doordat hij van een 

ladder valt.

 

Als u aansprakelijk bent kan de vergoeding 

die u moet betalen hoog oplopen. 

Maar ook als u toch niet aansprakelijk 

blijkt te zijn maakt u kosten om uzelf 

tegen de claim te verweren. Een goede 

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

(AVB) ontzorgt u. Met een AVB verzekert 

u uw aansprakelijkheid voor zaakschade 

of personenschade die aan anderen is 

toegebracht.

Producteigenschappen

De verzekering bestaat uit een vijftal rubrieken:

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

1. Algemene aansprakelijkheid

2. Werkgeversaansprakelijkheid

3. Productaansprakelijkheid

4. Milieuaansprakelijkheid

5. Psychologische hulpverlening

Verzekerd bedrag

Er geldt een verzekerd bedrag van maximaal € 2.500.000 per 

aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar.

Dekking boven het verzekerd bedrag 
Een aantal kosten vergoeden wij boven het verzekerd bedrag, tot 
maximaal éénmaal het verzekerd bedrag:

• bereddingskosten, en;

• wettelijke rente, en;

• verweerskosten.

Dekkingsgebied
De verzekering is geldig in Europa. Maar voor zakenreizen geldt  
als dekkingsgebied de gehele wereld.
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Unieke dekkingselementen
De verzekering van Turien & Co. Assuradeuren kent enkele 
elementen die uniek zijn in de aansprakelijkheidsverzekering. Deze 
elementen zijn standaard verzekerd. U profiteert hier dus altijd van 
als u de verzekering bij ons afsluit!

Psychologische hulpverlening
Het kan gebeuren dat er iets traumatisch gebeurt tijdens het 
werk. Bijvoorbeeld een arbeidsongeval of een beroving. Wanneer 
u of uw werknemers dit zien gebeuren kan er behoefte zijn aan 
ondersteuning. U kunt dan gratis contact opnemen met de 
Turien Traumahulplijn. Deze hulplijn is 24 uur per dag bereikbaar, 
geeft bijstand en verwijst als dat nodig is door voor verdere 
psychologische ondersteuning. De vergoeding bedraagt maximaal 
€ 7.500 per gebeurtenis.

Inloopdekking
Vaak biedt een AVB geen dekking als het handelen of nalaten 
waaruit de schade voortvloeit heeft plaatsgevonden voor de 
ingangsdatum van de verzekering. In plaats daarvan bieden 
wij juist een inloopdekking van 3 jaar.  Was de aanspraak 
tot schadevergoeding u niet bekend bij het aangaan van de 
verzekering? Dan bieden wij dekking voor aanspraken uit handelen 
of nalaten die tot 3 jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering 
hebben plaatsgevonden en tijdens de looptijd van de verzekering bij 
ons worden gemeld.

Uitloopdekking
Meestal vergoedt een AVB geen schade die bij de verzekeraar 
is gemeld nadat de verzekering is beëindigd, ook al is de 
schade ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. Bij ons 
heeft u altijd een uitlooptermijn van 6 maanden. Wilt u een 
langere uitloopperiode? Dan is dat in bepaalde gevallen tegen 
premiebetaling mogelijk.

Wat is niet verzekerd? 

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen die 
niet verzekerd zijn. Raadpleeg de voorwaarden voor de volledige 
omschrijving. Niet verzekerd is:

• Schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, 

atoomkernreacties, fraude, opzet.

• Schade door motorrijtuigen. Maar deze uitsluiting geldt 

niet voor aanhangwagens, laden/lossen, passagiers, 

motorrijtuigen van ondergeschikten en elektrische fietsen

• Schade door (lucht)vaartuigen. Maar deze uitsluiting geldt 

niet voor personenschade, passagier of vaartuigen zonder 

motoren of met motoren van niet meer dan 3kW of 4 PK.

• De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een boete-, garantie-, 

vrijwarings- of ander beding.

• Het opnieuw leveren/produceren van geleverde zaken en 

diensten.

• Schade aan zaken die een verzekerde vervoert, bewerkt, 

huurt, leent of om welke andere reden dan ook onder zicht 

heeft (opzicht).

• Schade door seksuele of seksueel getinte gedragingen.

• Zuivere vermogensschade. Dit is schade zonder dat er ook 

schade aan zaken of personen is.

• Schade die wordt veroorzaakt tijdens activiteiten die niet op 

de polis zijn vermeld.

De rubriek Milieuaansprakelijkheid kent daarnaast specifieke 

uitsluitingen. De belangrijkste zijn:

• Handelen of nalaten in strijd met milieuvoorschriften.

• Vloeistoffen in ondergrondse tanks.

Meer info Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte? 

Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven model 07-2022

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.

https://docs.mijnturien.nl/VoorwaardenAansprakelijkheidsverzekeringVoorBedrijven07-2022.pdf

