Wegwijzer NAP070-01 verzekeringsvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocatuur
Verzekerde hoedanigheid – art. 3.2
Dekking voor uw activiteiten die eigen zijn aan de
advocatuur (3.2.1) en dekking voor werkzaamheden als
bestuurder/toezichthouder bij eigen stichting
derdengelden (3.2.2).
Beroepsaansprakelijkheidsdekking – art. 15.1
Ook dekking voor uw aansprakelijkheid voor
hulppersonen (waarnemer, expert): veroorzaker fout is
irrelevant.
Dekking persoonlijke aansprakelijkheid advocaat
Aard van de aansprakelijkheid is irrelevant, wettelijk of
contractueel.
Werelddekking – art. 3.6 en clausule NAP081-019/1

Begin verzekering – art. 10.1

Instroom: dekking toetreders – art. 16.1
Inloopdekking na acceptatie verzekeraars (via Aon)

Voorwaarde voor dekking – art. 2.1 en 2.2
Aanspraken/omstandigheden moeten tijdens de looptijd van de verzekering
voor het eerst worden ingesteld en zijn gemeld bij verzekeraars
(claims made systeem).
Verzekeringsovereenkomst via Aon
In (verplicht) contact met verzekeraars behartigt Aon
uw belangen:
• Aanspraak/omstandigheid art. 5.1 ➡ Aon
schadejurist Ook voor contact over tuchtzaken
• Wens tot uitbreiding verzekerden of verzekerde
hoedanigheid/dekking voor nieuwe activiteiten,
wens tot uitoefening buitenlands recht, ander
verzekerd bedrag/toe- of uittreders/einde
verzekering of kantoor? ➡ Aon broker
• Buitenlandse samenwerking/vestiging art. 9.2 ➡
Aon broker
• Dekkingsoverzicht of verzekeringsverklaring ➡
Aon broker
• Omzetopgave, verlenging ➡ Aon broker
• Andere verzekeringen/diensten? ➡ Aon
accountmanager
Algemene contactgegevens
www.professionalservices.nl
aonps@aon.nl

Verzekerden – art. 1.8
o.a. uw kantoor, advocaat-partners,
personen in dienst, de eigen stichting
derdengelden en haar bestuurders

Uitstroom: uitloopdekking uittreders tot einde
verzekering (art. 16.2) of onbeperkt (art. 17)

Stopt u als advocaat? Dan heeft u onbeperkte uitloopdekking –
art. 16.2 sub a jo. art. 17: dekking voor onbekende aanspraken/
omstandigheden

Einde verzekering – art. 10.2
-

opzegging (schriftelijk bij Aon)
bij einde kantoor, o.a. bij
praktijkbeëindiging (uitschrijving tableau)
of overname van uw kantoor
Nameldingstermijn – art. 2.4
3 maanden voor bekende
omstandigheden/aanspraken
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