Verkeersschadeverzekering
voor werknemers
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Verkeersschadeverzekering voor
werknemers
Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverze
kering voor bedrijven (AVB) is het gebruik van motorrijtuigen. Als een werknemer als bestuurder gebruik maakt van
een motorrijtuig een verkeersongeval veroorzaakt, vergoedt
een ongevallenverzekering vaak maar een deel van de
schade. Het is daarom van belang dat je, naast de AVB, ook
een Verkeersschadeverzekering voor werknemers afsluit.
Wat verzekert de Verkeersschadeverzekering voor
werknemers?
Werkgeversaansprakelijkheid wordt door uitspraken van de Hoge Raad
steeds verder aangescherpt. In de jurisprudentie is bepaald dat werkgeversaansprakelijkheid verder gaat dan de verplichting om te zorgen voor een
veilige werkplek en veilige gereedschappen. In het kader van ‘goed
werkgeverschap’ kan ook sprake zijn van werkgeversaansprakelijkheid bij
een verkeersongeval van een werknemer tijdens werktijd. De Verkeersschadeverzekering voor werknemers dekt de schade van de werknemer.

Voordelen
-

Dekking voor schade die jezelf en je medewerkers lijden door een
verkeers- of arbeidsongeval tijdens werktijd. Volgens de rechtspraak
gedraag je je als goed werkgever door deze verzekering af te sluiten.

-

Je bent verzekerd in de hele wereld.
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Voor wie is de Verkeersschadeverzekering
voor werknemers?
Met deze verzekering verzeker je jezelf en je medewerkers tegen schade
door verkeers- en arbeidsongevallen tijdens het werk. De verzekerden zijn:
- De persoon die werkt als zelfstandige of in zijn eenmanszaak.
- De directeur-grootaandeelhouder, de vennoten en de maten van het
bedrijf of de instelling.
- De werknemers en oproepkrachten van het bedrijf of de instelling.
De dekking is uit te breiden met inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers,
freelancers of ZZP’ers die werken voor het bedrijf of de instelling.

Waarvoor ben je verzekerd?
Rubriek A
Je
-

bent verzekerd als bestuurder of passagier van een motorrijtuig:
Dat is geregistreerd of verzekerd op naam van je bedrijf of instelling.
Dat je bedrijf of instelling huurt of least.
Dat je bedrijf of instelling heeft gekregen als tijdelijk vervangend vervoer.

Je
-

bent verzekerd als bestuurder voor schade die ontstaat:
Door een verkeersongeval tijdens het werk.
Door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.
Door een arbeidsongeval tijdens het werken met gemotoriseerd
land- of werkmaterieel.

Je bent als passagier verzekerd voor schade die ontstaat:
- Door een verkeersongeval tijdens het werk.
- Door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer (voorwaarde is
dat de bestuurder dit vervoer verzorgt als onderdeel van zijn werk).

Rubriek B
Bij
-

Je
-

Rubriek B ben je verzekerd:
Als voetganger.
Als bestuurder of passagier van een fiets.
Als bestuurder of passagier van een eigen of tijdelijk vervangend
motorrijtuig waarvoor een rijbewijs AM, A of B nodig is.
Als passagier in het openbaar vervoer.
Als bestuurder van land- of werkmaterieel dat niet van jou of
je organisatie is.
bent verzekerd voor schade:
Door een verkeersongeval tijdens het werk.
Door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.
Door een arbeidsongeval tijdens het werken met gemotoriseerd
land- of werkmaterieel.

Ik heb geen inleenkrachten, moet ik deze dan wel
meeverzekeren?
Je kunt momenteel waarschijnlijk niet overzien of je in de toekomst
gebruik gaat maken van inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, freelancers
of ZZP’ers. Daarom is het verstandig deze personen wel onder de
dekking mee te nemen. In dat geval heb je ook dekking als één van
deze personen gebruik maakt (als bestuurder of passagier) van een
bedrijfsvoertuig verzekerd onder rubriek A.

Tip
Het is mogelijk voor de bestuurders en passagiers een SVI-dekking mee
te verzekeren voor niet werkgerelateerde reizen. Voor de SVI-dekking
geldt een verzekerd bedrag van € 1.000.000.
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Wat krijg je vergoed?
Bij lichamelijk letsel vergoeden wij de inkomsten die je misloopt door het
ongeval, je medische kosten die niet door jouw zorgverzekeraar vergoed
worden en smartengeld. Kom je te overlijden door het ongeval?
Dan vergoeden we ook de extra kosten van levensonderhoud waarmee
je nabestaanden te maken krijgen doordat je overlijdt.
Heb je niet alleen lichamelijk letsel, maar zijn ook je spullen beschadigd,
vernietigd of verloren gegaan door het ongeval? Dan vergoeden wij de
dagwaarde van de beschadigde spullen: dat is de waarde vóór de schade
minus de waarde erna. Schade aan het voertuig krijg je niet vergoed.
Per ongeval vergoeden wij maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je ook graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt.
Wij vergoeden geen schade:
- Die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde.
- Die is veroorzaakt wanneer een verzekerde niet bevoegd is om te rijden.
- Die is ontstaan als de bestuurder van het voertuig op het moment van
het ongeval onder invloed is van alcohol (0,5 promille in het bloed),
geneesmiddelen of drugs zodat hij niet meer in staat is om het voertuig
te besturen; ook als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een
urine- of bloedproef weigert, vergoeden wij de schade niet.
- Die wordt vergoed door een andere aansprakelijkheidsverzekeraar.
- Die is ontstaan tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden van
snelheidsritten en wedstrijden.
- Aan het voertuig waarmee het ongeval wordt veroorzaakt of dat
bij ongeval betrokken is.
- Over verloren inkomsten die niet fiscaal verantwoord zijn
(het zogenoemde zwartwerken).
- Over verloren inkomsten die worden vergoed door een arbeids
ongeschiktheidsverzekering.

Let op: draagt verzekerde tijdens het ongeval geen helm of autogordels
terwijl dat wettelijk verplicht is? En gaat het om een ongeval tijdens woonwerkverkeer? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de schade.

Wat is de looptijd?
Je sluit een verzekering af voor één jaar. Daarna verlengen we de verzekering
elk jaar met één jaar. Je kunt de verzekering vanaf dan dagelijks opzeggen,
met een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De premie is afhankelijk van het aantal bedrijfs- motorrijtuigen en/of het
aantal werknemers dat je in dienst hebt. Aan de hand van deze gegevens
berekent je adviseur je premie. Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen onafhankelijke
adviseur adviseert je graag. Kijk voor een verzekeringsadviseur bij jou in de
buurt op www.asr.nl/zakelijk

5

De Verkeersschadeverzekering voor
werknemers is onderdeel van het
Voordeelpakket bedrijven
De Verkeersschadeverzekering voor werknemers van a.s.r. is onderdeel van
het Voordeelpakket bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger
je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief
totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en
wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt:
bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je
nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer
rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe hoger je korting.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat
de schade gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een
grote schade snel geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te
waarborgen.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.

Overleg met je adviseur
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert
er iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen door aan je adviseur.
Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Het Voordeelpakket bedrijven
van a.s.r. biedt je een compleet
verzekeringspakket, onderverdeeld
in vijf rubrieken
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