SCHADEVERZEKERING
VOOR WERKNEMERS

KENMERKEN
n Standaard werelddekking.
n Schade aan het motorrijtuig van uw
werknemer is meeverzekerd.
n Schade door een ongeval tijdens woonwerkverkeer is verzekerd.
n Dekt schade van een werknemer door een
ongeval tijdens bedrijfsgerelateerde
activiteiten zoals bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en
zakenreizen.

Als werkgever wilt u dat uw werknemers goed verzekerd zijn als zij voor uw bedrijf aan het werk zijn.
Daarom heeft REAAL de Schadeverzekering voor Werknemers ontwikkeld. Met deze verzekering zijn uw
medewerkers niet alleen tijdens het werken verzekerd voor schade door een ongeval maar ook tijdens
bedrijfsgerelateerde activiteiten en tijdens het reizen van en naar werk. Bij bedrijfsgerelateerde activiteiten
moet u denken aan bedrijfsuitjes en bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Deze
verzekering geldt ook voor schade van een werknemer als bestuurder of als in- of opzittende van een
motorrijtuig.
WAT VOOR VERZEKERING IS DIT?

WIE ZIJN NIET VERZEKERD?

Dit is een schadeverzekering die aanvullend is op de dekking van de
werkgeversaansprakelijkheid onder een aansprakelijkheidsverzekering
voor bedrijven (AVB), inclusief het motorrijtuigrisico.

Alle personen die niet worden gekwalificeerd als werknemer, zoals
directeur-grootaandeelhouder met een meerderheidsbelang,
vennoten van een Vof, maten van een maatschap en zelfstandigen
zonder personeel die als zelfstandige worden gezien.

WAAROM DEZE VERZEKERING?
Deze verzekering komt voort uit ontwikkelingen in de rechtspraak
rondom goed werkgeverschap.
Wat houdt goed werkgeverschap in?
Als werkgever bent u verplicht om u als goed werkgever te gedragen.
En uw werknemers zijn verplicht zich als goed werknemer te gedragen.
Voor u als werkgever betekent dit dat de zorgplicht verder gaat dan
alleen veilige werkomstandigheden. Goed werkgeverschap kan
meebrengen dat u voor ongevallen die verband houden met de
werkzaamheden een voorziening voor uw werknemers moet treffen,
los van eventuele aansprakelijkheid.

WIE ZIJN VERZEKERD?
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Alle personen die bij u in dienst zijn en die een arbeidsovereenkomst
hebben. Daarnaast zijn ook verzekerd:
n Directeur-grootaandeelhouders met een minderheidsbelang in
het bedrijf.
n Zelfstandigen zonder personeel die als werknemer worden gezien
oproepkrachten en dergelijke.
n Vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen.
n Ingeleende personen met wie verzekeringnemer geen arbeidsovereenkomst heeft zoals stagiairs, uitzendkrachten,
gedetacheerden en dergelijke.

Wanneer is de medewerker verzekerd 
onder deze verzekering?
Een werknemer is verzekerd als u als werkgever op grond van artikel
7:658 BW (schending zorg- en instructieplicht) niet aansprakelijk bent
voor zijn schade.

WAT DEKT DEZE VERZEKERING?
Deze verzekering dekt schade van een werknemer door ongevallen die
uw werknemers overkomen zijn tijdens de uitoefening van de
werkzaamheden voor uw bedrijf of andere activiteiten die gerelateerd
zijn aan uw bedrijf.
Wat bedoelen wij met bedrijfsgerelateerde activiteiten?
De werknemers zijn verzekerd tijdens activiteiten van het bedrijf zoals:
n Bedrijfsuitjes.
n Bedrijfsfestiviteiten.
n Bedrijfsopleidingen.
n Zakenreizen.
Daarnaast is de werknemer verzekerd voor schade door een ongeval
tijdens woon-werkverkeer. Het maakt hierbij niet uit hoe ze reizen.

WELKE SCHADE IS GEDEKT?
De schade die de werknemer lijdt, wordt vergoed. Met schade
bedoelen we dan schade aan personen en schade aan zaken.
Wat bedoelen wij met
schade aan personen en schade aan zaken?
Met schade aan personen bedoelen wij: schade die is ontstaan door
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij
hierdoor overlijden. Ook de schade die daaruit voortkomt (gevolgschade), valt daaronder.
Met schade aan zaken bedoelen wij: schade die is ontstaan door
beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd
persoon. Ook de schade die daaruit voortkomt (gevolgschade), valt
daaronder.
Wat is woon-werkverkeer?
Met woon-werkverkeer bedoelen wij de normale weg die een
werknemer aflegt om van zijn huis naar zijn arbeidsplaats te komen
en omgekeerd.
De normale weg hoeft niet noodzakelijk het kortste traject te zijn. Een
langer traject kan om verschillende redenen verantwoord zijn. Denk
hierbij aan:
n Snellere verplaatsing (bijvoorbeeld geen wegopbrekingen, minder
stoplichten).
n Minder gevaarlijk traject.
n Noodzakelijke/vastgestelde omwegen (bijvoorbeeld carpooling,
wegbrengen van kinderen naar kinderopvang of school, familiebezoek in het ziekenhuis, tandartsbezoek, tanken).

Zakenreis
De Schadeverzekering voor Werknemers biedt dekking voor schade
bij ongevallen ontstaan/overkomen tijdens een zakenreis.

WAT VALT NIET ONDER DE DEKKING
VAN DEZE VERZEKERING?
Buiten de dekking vallen onder andere:
n Alle ongevallen die in privétijd gebeuren.
n Gebeurtenissen die niet onder de definitie van het begrip ongeval
vallen, zoals beroepsziekte(n).
n Als u als werkgever op basis van artikel 7:658 BW aansprakelijk
bent voor schade.
n Een aanspraak in situaties waarbij de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet of niet volledig uitkeert door
bijvoorbeeld:
n Niet of te laat betalen van de premie.
n Het niet nakomen van in de AVB neergelegde verplichtingen.
n De toepasselijkheid van een eigen risico.
In de voorwaarden van de Schadeverzekering voor Werknemers leest u
precies wat er nog meer niet onder de dekking van deze verzekering
valt.

WELK BEDRAG IS VERZEKERD?
U kunt zelf kiezen welk bedrag u wilt verzekeren:
n e 1.000.000 maximaal per gebeurtenis (standaard) of
n E 2.500.000 maximaal per gebeurtenis (20% premietoeslag).
Het verzekerde bedrag per gebeurtenis geldt voor alle verzekerden
samen. Het aantal gebeurtenissen is gemaximeerd op drie
gebeurtenissen per jaar.

Eigen risico
Voor deze verzekering gelden de volgende eigen risico’s per schade.
Het eigen risico is:
n e 250 voor schade aan zaken. Dit vervalt als de werknemer ook
personenschade heeft.
n E 1.000 voor schade aan een motorrijtuig. Dit eigen risico geldt
niet voor de vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden het eigen risico van een cascodekking.

DEKKINGSGEBIED
De werknemers zijn over de hele wereld verzekerd.

HOE BEREKENEN WIJ DE PREMIE VOOR
DE SCHADEVERZEKERING VOOR WERKNEMERS?
Voor de REAAL Schadeverzekering voor Werknemers betaalt u een
premie. Er zijn verschillende factoren die de hoogte van de premie
bepalen. Dit zijn onder andere:
n Hoeveel motorrijtuigen uw bedrijf in gebruik heeft.
n Hoeveel verzekerde personen er omgerekend op fulltime basis
werken binnen uw bedrijf.
De premie die in rekening wordt gebracht is een voorschotpremie.
Aan het einde van ieder kalenderjaar vragen wij om een opgave van de
hierboven genoemde gegevens. Aan de hand van deze gegevens
berekenen wij de definitieve premie van het afgelopen jaar. Die
premie wordt dan de voorschotpremie voor het volgende jaar.

CONTRACTDUUR
De verzekering geldt vanaf de ingangsdatum voor één jaar en wordt
daarna steeds automatisch voor één jaar verlengd. Na het eerste jaar
kunt u de verzekering op elk moment opzeggen met een opzegtermijn
van één maand.

PREMIEBETALING

WILT U MEER INFORMATIE?
REAAL geeft uitgebreide informatie over haar producten. Deze
productkaart is een verkorte weergave van de REAAL Schadeverzekering
voor Werknemers. Voor een volledige beschrijving van dit product
verwijzen wij u naar de ‘polisvoorwaarden REAAL Schadeverzekering
voor Werknemers’. Deze vindt u op www.reaal.nl. U kunt ze ook
opvragen bij uw financieel adviseur.
REAAL brengt geen advies uit over welk verzekeringsproduct het
beste bij u past. Voor meer informatie en advies, afgestemd op uw
persoonlijke situatie, kunt u terecht bij een financieel adviseur. REAAL
raadt u aan om een financieel adviseur te raadplegen voordat u uw
keuze maakt. Kijk op reaal.nl/advies voor een adviseur bij u in de
buurt.
REAAL Schadeverzekeringen N.V. (risicodrager van de verzekering), is
statutair gevestigd in Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in
het register van de AFM onder vergunningnummer 12000468. Op de
REAAL Schadeverzekering voor Werknemers is Nederlands recht van
toepassing.

U kunt de REAAL Schadeverzekering voor Werknemers naar keuze per
jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand betalen, zonder enige
extra toeslag. Wel moet u de premie vooraf betalen.

OVER REAAL
REAAL is een Nederlandse verzekeraar met een compleet aanbod van
flexibele en betrouwbare verzekeringsproducten voor particuliere en
zakelijke klanten. Hierbij streeft REAAL steeds naar productleiderschap
door innovatieve producten en een uitstekende administratieve
afhandeling. REAAL heeft een realistische kijk op verzekeren en weet
wat er speelt in de markt en in de maatschappij. REAAL werkt exclusief
via het intermediair en heeft vestigingen in Utrecht, Assen, Alkmaar,
Rotterdam en Zoetermeer. REAAL maakt deel uit van SNS REAAL. Het
hoofdkantoor staat in Utrecht. Voor meer informatie: www.reaal.nl.

meer weten over DIT PRODUCT?
Ga dan naar uw financieel adviseur:

