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WAAROM DEZE VOORWAARDEN
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Krijgen uw werknemers een ongeluk met een motorrijtuig terwijl ze voor u aan het
werk zijn? En bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade en het letsel dat ze
daarbij oplopen? Met de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Agrarisch Bedrijf verzekert u zich tegen de schadevergoeding die u dan moet betalen.
Het gaat om een aanvullende verzekering. U kunt hem alleen afsluiten naast onze
Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch Bedrijf.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Agrarisch Bedrijf helder op een rij gezet. Zo weet u waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt
verwachten, en wij van u.
U vindt alle afspraken in deze 4 documenten:
1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld
hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.
2. Deze Bijzondere voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering
Agrarisch Bedrijf. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de Onderlinge
verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij vergoeden.
De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms wijkt wat
in de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat. In dat geval
gelden de Bijzondere voorwaarden.
3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Agrarisch Bedrijf. En ook: de bijzondere
afspraken die wij met u hebben gemaakt over de verzekering. Wijkt dit af van wat er in de Algemene
of Bijzondere voorwaarden staat? Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’ en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?
• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan gaat het om de (natuurlijke of rechts-) persoon die de verzekering afsluit,
of de persoon die verzekerd is.
• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de
Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch Bedrijf heeft afgesloten. U ontvangt uw polis van uw
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

Belangrijke begrippen staan achterin
Het is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, juist als het om uw verzekering gaat. Sommige
begrippen hebben daarbij wat meer uitleg nodig. Die begrippen hebben wij in de voorwaarden
onderstreept. In de ‘Begrippenlijst’ achterin deze voorwaarden vindt u de precieze betekenis van
de onderstreepte woorden.
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MIJN VERZEKERING
1. WAT VERZEKER IK MET DE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF?
•

•
•
•

Krijgen uw medewerkers een ongeluk met een motorrijtuig? En bent u als werkgever
aansprakelijk voor de schade en het letsel dat ze daarbij oplopen? Met de
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Agrarisch bedrijf verzekert u zich tegen
de schadevergoeding die u dan moet betalen.
U bent alleen verzekerd als het ongeluk gebeurt terwijl uw medewerkers voor u aan het werk zijn.
Of als ze op weg zijn van of naar het werk voor u (‘woon-werkverkeer’).
U bent ook verzekerd tegen schade aan een eigen motorrijtuig van uw medewerkers.
Is het motorrijtuig gebruikt om kosteloos gewonden te vervoeren? En is daarbij schade aan de
bekleding ontstaan? Ook dan bent u verzekerd.

2. VOOR WELKE MEDEWERKERS BEN IK VERZEKERD?
•
•

•

U bent als werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade bij iedereen die voor u aan het
werk is. Het maakt niet uit of u hen betaalt voor dat werk of niet.
Het gaat dus om:
medewerkers, ook als ze gedetacheerd zijn, of uitzendkrachten. Maar bijvoorbeeld niet een
partner, vennoot of directeur-grootaandeelhouder
familieleden, vrienden of buren
vrijwilligers en stagiaires
medewerkers van de agrarische bedrijfsverzorging
ZZP’ers en freelancers. ZZP’ers en freelancers moeten kunnen aantonen dat ze onder uw regie en
verantwoordelijkheid voor u aan het werk waren op het moment van het ongeluk
Maar: de verzekering geldt alleen voor de medewerker die de bestuurder is van het motorrijtuig op
het moment dat het ongeluk gebeurt. Ook als hij als bestuurder op het moment van het ongeluk in of
uit de auto stapt, een noodreparatie aan de auto verricht of daarbij helpt en hulp inroept in de naaste
omgeving van de auto. Of als hij korte tijd op een tankstation is, bijvoorbeeld om brandstof te tanken.

3. VOOR WELK BEDRAG BEN IK VERZEKERD?
•
•

U kiest zelf voor welk bedrag u zich maximaal verzekert. Dit bedrag staat op uw polis.
In sommige situaties geldt een maximum vergoeding. Die kan lager zijn dan het bedrag waarvoor
u verzekerd bent. U leest hierover meer bij vraag 7 “Hoeveel schade vergoedt de Onderlinge
verzekeringsmaatschappij?”.

4. IN WELKE LANDEN GELDT DE VERZEKERING?
•
•

U bent verzekerd in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle landen van de Europese
Unie, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Is er voor het motorrijtuig waarmee of waarin het ongeluk gebeurt een groene kaart afgegeven?
Dan staat op die kaart in welke landen buiten Nederland u bent verzekerd. De groene kaart heet
officieel: Internationale Motorijtuigverzekeringskaart.
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5. HEB IK EEN EIGEN RISICO?
•
•

Nee, u heeft geen eigen risico.
Maar: gaat het om een schade aan een motorrijtuig dat zelf niet is verzekerd? Dan geldt er wel
een drempelbedrag van € 1.500,-. Als de schade lager is dan € 1.500,- vergoeden we helemaal
geen schade. Is de schade € 1.500,- of hoger, dan vergoeden we het hele bedrag. Tot de
maximumvergoeding die u kunt krijgen. Daarover leest u meer bij vraag 7: Hoeveel schade vergoedt
de Onderlinge verzekeringsmaatschappij.

6. WELKE WIJZIGINGEN MOET IK DOORGEVEN?
•
•

Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij de situatie van uw bedrijf. Verandert er iets in die
situatie? Geef het aan ons door.
Geef in elk geval volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk binnen 30 dagen:
u breidt uw bedrijfsactiviteiten uit en gaat voortaan ook niet-agrarische activiteiten ondernemen
het aantal motorrijtuigen of het aantal medewerkers op uw bedrijf wordt meer dan het aantal dat
op uw polis staat.
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SCHADE
7. HOEVEEL SCHADE VERGOEDT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ?
•
•

•

•

•

•

Eerst kijken we of u als werkgever daadwerkelijk aansprakelijk bent. Zo ja, dan kijken we hoeveel
vergoeding u kunt krijgen.
Gaat het om letsel of overlijden van een medewerker? Dan stelt een deskundige de omvang vast.
Bij overlijden krijgen de nabestaanden de schade door dat overlijden vergoed. Dat zijn bijvoorbeeld
de kosten van de begrafenis, of een compensatie voor het inkomen dat de overledene inbracht.
Raken de spullen of het motorrijtuig van uw medewerker beschadigd bij een ongeluk? Dan kijken we
eerst of het mogelijk is om de schade te repareren. Als de schade gerepareerd kan worden, krijgt uw
medewerker de reparatiekosten deels of helemaal vergoed.
Is reparatie niet mogelijk? Of zijn de reparatiekosten hoger dan de vergoeding die u zou krijgen als
reparatie niet mogelijk zou zijn? Dan krijgt uw medewerker een vergoeding in geld op basis van de
dagwaarde. Dus: wat de spullen waard zijn op de dag van het ongeluk.
Wij vergoeden per aanspraak de schade, maximaal tot het bedrag dat op uw polis staat. En per
verzekeringsjaar vergoeden wij maximaal twee keer het verzekerde bedrag. Het verzekeringsjaar
loopt van de ingangsdatum van uw verzekering tot de contractsvervaldatum die op uw eerste polis
staat. En vervolgens steeds tot 12 maanden daarna. De datum waarop u de schade bij ons meldt,
bepaalt in welk verzekeringsjaar de schade valt.
Maar: gaat het om een schade aan een motorrijtuig dat zelf niet is verzekerd? Als de schade lager
is dan € 1.500,- krijgt uw medewerker geen vergoeding. Is de schade € 1.500,- of hoger, dan
vergoeden we het hele bedrag.

Let op!
Schade aan uw motorrijtuig, inclusief accessoires, is niet verzekerd via deze verzekering.
Die schade kunt u verzekeren met de Motorrijtuigenverzekering.

8. WAT ALS OOK EEN ANDERE VERZEKERING DE SCHADE VERGOEDT OF ZOU VERGOEDEN?
•

•
•

Kan de schade via een andere verzekering worden vergoed? Zoals een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen? Dan gaat die voor. Ook als deze is afgesloten bij uw
Onderlinge verzekeringsmaatschappij.
Is de schade hoger dan die vergoeding? Dan vullen wij het verschil aan.
Gaat het om schade aan het motorrijtuig die al bij een andere verzekering is gedekt? Dan vergoeden
we ook:
een eventueel eigen risico dat de andere verzekering voor het schadegeval in rekening brengt
het verlies van de korting op de premie van die andere verzekering omdat er schade is.
Dit vergoeden we maximaal 4 jaar.

9. AAN WIE BETAALT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DE
SCHADEVERGOEDING?
•

•

Wij mogen de vergoeding rechtstreeks uitkeren aan de persoon of personen bij wie u schade heeft
veroorzaakt. We mogen ook afspraken met hen maken over het bedrag dat we betalen. Het kan ook
zijn dat we met hen een schikking treffen.
We mogen de schadevergoeding ook rechtstreeks vergoeden aan het bedrijf dat zorgt voor herstel
of vervanging van het motorrijtuig, of de beschadigde spullen. Wij mogen dit bedrijf zelf kiezen.
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10. WANNEER VERGOEDT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ GÉÉN SCHADE?
Wij vergoeden geen schade als het ongeluk ontstaat in de volgende situaties:
• De bestuurder is onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Of hij weigert mee te doen aan een
blaastest of een bloed- of urinetest.
• Het ongeluk is ontstaan tijdens een wedstrijd of het oefenen daarvoor.
• Het motorrijtuig is gebruikt voor illegale of criminele activiteiten.
• De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs. Of hij mag niet rijden omdat hem de rijbevoegdheid is
ontzegd. De bestuurder van een tractor hoeft geen rijbewijs te hebben als:
hij ouder is dan 12 jaar en jonger dan 17
hij de tractor bestuurt voor werkzaamheden voor en op het eigen agrarisch bedrijf
hij de tractor bestuurt op de openbare weg, maar alleen als het gaat om een rit via de kortste weg
van en naar eigen landbouwpercelen.
• Maakten uw medewerkers geen gebruik van wettelijk voorgeschreven beveiligingsmiddelen, zoals
een autogordel of een veiligheidshelm? Dan vergoeden wij minder.
Daarnaast vergoeden wij ook geen schade in deze situaties:
• U heeft ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven.
• U werkt niet mee bij het afwikkelen van de schade.
• De schade is ontstaan terwijl u niet verzekerd was. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd
betaalde.
• U heeft direct of indirect schade veroorzaakt door opzettelijk iets te doen of juist niet te doen. En wat
u heeft gedaan of juist niet gedaan is in strijd met het recht. Het maakt niet uit of u bedoelde om de
schade te veroorzaken of dat de schade anders uitpakt dan door u bedoeld was.
• De schade is veroorzaakt door een groep waar u (of degene die de schadevergoeding zou krijgen) bij
hoorde. Doordat iemand uit de groep opzettelijk iets deed wat in strijd is met de wet. Het maakt niet
uit of u zelf niets heeft gedaan.
• U heeft toestemming gegeven voor het veroorzaken van de schade.
• De schade is door uw eigen roekeloosheid ontstaan.
• Nationale of internationale regelgeving verbiedt het ons om schade aan u te vergoeden.
Of aan iemand voor wie u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege de Sanctiewet: personen,
organisaties en landen die mensenrechten of internationaal recht schenden, kunnen op een
sanctielijst terechtkomen. Staat u of degene aan wie wij de schade moeten betalen op deze lijst,
dan mogen wij geen schade uitbetalen.

Let op!
Is een van de bovenstaande situaties van toepassing, maar zijn wij wettelijk verplicht om de
schade tóch te vergoeden? Dan moet u de schadevergoeding aan ons terugbetalen.
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