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Product

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADMINISTRATIEKANTOREN

Productkenmerken; wat beoogt het product te doen?

Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken ten gevolge van een beroepsfout binnen de verzekerde hoedanigheid waarvoor 
een verzekerde aansprakelijk is. De polis kent tevens diverse uitsluitingen. Voor een volledig beeld van het verzekeringsproduct 
verwijzen wij u graag naar de polisvoorwaarden, die te raadplegen zijn via [x].

Voor wie is het product bedoeld? 

Het product is bedoeld voor in Nederland gevestigde administratiekantoren met een gangbare praktijk, die hun vermogen willen 
beschermen voor schadeclaims van derden die voortvloeien uit door verzekerden gemaakte beroepsfouten. 

Markel richt zich daarbij met name op het midden en klein bedrijf, dat haar eigen belangen wenst te beschermen tegen aanspraken 
van derden.

Voor wie is het product niet bedoeld?

In de polisvoorwaarden en clausules zijn uitsluitingen en beperkingen voor de dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor 
sommige rechtspersonen minder of niet geschikt zijn. 

Het standaard product is niet geschikt voor particulieren en (rechts)personen die buiten Nederland zijn gevestigd. 

Het product heeft een werelddekking, maar het product biedt geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA van 
toepassing is en/of die in de USA in rechte aanhangig worden gemaakt. Het is dan ook niet geschikt voor (rechts)personen die 
mogelijk aansprakelijk zijn voor schade in de USA of schadeclaims gebaseerd op het recht van de USA willen verzekeren.

Distributiestrategie

Markel biedt haar verzekeringsproducten enkel aan via bemiddelaars en adviseurs met wie Markel een samenwerkingsovereenkomst 
heeft.

Wij faciliteren het werk van de bemiddelaar door hulpmiddelen en accountmanagement ter beschikking te stellen.

Beschrijving van de risico’s

Dit product beschermt het vermogen en biedt dekking voor door derden geleden vermogensschade door aansprakelijkheid voor 
beroepsfouten. Deze verzekering biedt geen dekking voor personenschade en zaakschade.

Premie

Markel biedt concurrerende premies. De premie is in verhouding met de verzekeringsdekking die wij bieden. Markel maakt geen 
gebruik van acties. Ingeval van een premieverhoging maken wij dat tijdig kenbaar en motiveren wij ook waarom.

Ondanks dat Markel zich inzet voor het zo goed en volledig verstrekken van informatie kan het zo zijn dat de gegeven informatie onverhoopt 

onvolledig of onjuist is. Markel aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die mogelijk uit het gebruik van dit document 

ontstaat of kan ontstaan.
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