Technische Verzekeringen
Bijzondere Voorwaarden C.A.R.-verzekering van bouwrisico’s
Rubriek B1 - Aansprakelijkheid
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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijving
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
Verzekerden
1. u;
2. de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie;
3. de hoofdaannemer(s);
4. de (onder)aannemer(s);
5. de architect(en), de constructeur(s) en de adviseur(s);
6. de ondergeschikten van de onder 1 t/m 5 genoemde verzekerden.

Artikel 2

Omvang van de dekking
1.

2.

3.

Tijdens de bouwtermijn
Tijdens de verzekerde bouwtermijn verlenen wij dekking voor de
gevolgen van de aansprakelijkheid van een verzekerde in zijn verzekerde
hoedanigheid voor schade ontstaan tijdens de verzekerde bouwtermijn
en veroorzaakt bij de uitvoering van het werk.
Tijdens de onderhoudstermijn
Tijdens de onderhoudstermijn, als deze is meeverzekerd, geldt dezelfde
dekking als tijdens de verzekerde bouwtermijn, maar alleen voor schade,
die:
rechtstreeks verband houdt met het uitvoeren van werkzaamheden
uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van
het bestek of de aannemingsovereenkomst;
voortvloeit uit werkzaamheden zoals genoemd in artikel 2.2.b van
de Bijzondere Voorwaarden rubriek A1.
Proceskosten en wettelijke rente
Wij verlenen ook dekking, zonodig boven het te vergoeden maximum
bedrag voor rubriek B1, voor:
a. de kosten van verweer tegen al of niet gegronde aanspraken van
benadeelden, en de proceskosten die uit een eventueel proces
voortvloeien, en waarvan een verzekerde tot betaling wordt
veroordeeld, maar alleen als de leiding van dit verweer conform
artikel 5.4.c.8 van de Algemene Voorwaarden bij ons berust;
b. de kosten van rechtsbijstand in een tegen een verzekerde
ingestelde strafvervolging, als wij gebruik maken van de ons in
artikel 5.4.c.8 van de Algemene Voorwaarden gegeven
bevoegdheid;
c. de wettelijke rente voor zover deze loopt over het door ons gedekte
deel van de hoofdsom.

Artikel 3

Aanvullende uitsluitingen

2.

die voortvloeit uit een verhaalsactie van ons die gebaseerd is op artikel 9
van de Algemene Voorwaarden van deze polis;
3. aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, die aan
een verzekerde toebehoren of die hij, of een ander voor hem, op het
moment van het toebrengen van de beschadiging om een of andere
reden onder zich heeft. Deze uitsluiting voor opzicht geldt niet voor
zaken, die een verzekerde, anders dan in huur, pacht, bruiklening of
bewaarneming onder zich heeft, als en voor zover voor die zaken door
een brandverzekeraar schade is vergoed;
4. toegebracht met of door motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, hijskranen en
werkmaterieel, hun aanhangers en de lading van deze voer- en
werktuigen, maar:
met betrekking tot mechanisch voortbewogen voertuigen of andere
voorwerpen waarop de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) van toepassing is, geldt dat voorzover er
binnen deze rubriek dekking is, dat alleen het meerdere boven het
volgens de W.A.M. te verzekeren minimum bedrag - of zoveel meer
als ergens anders gedekt blijkt te zijn - voor onze rekening komt;
in afwijking van het hiervoor gestelde onder 3.4 geldt dat dekking
wordt verleend voor schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen
die voor het bedrijf van een verzekerde door zijn ondergeschikten
worden gebruikt en waarvan de verzekerde geen eigenaar of de
verzekeringsplichtige houder is. Hiervoor is alleen de
aansprakelijkheid van de verzekerde gedekt. Door het aangaan van
deze verzekering heeft verzekerde niet voldaan aan enige
verplichting tot verzekering die voortvloeit uit genoemde Wet;
5. die bestaat uit winstderving en/of tijdverlet en/of bedrijfsschade van een
verzekerde en/of van een toekomstig eigenaar en/of gebruiker van het
werk;
6. die voortvloeien uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of soortgelijk beding, behalve als en voorzover er ook
aansprakelijkheid zonder deze bedingen bestaan zou hebben;
7. die verband houden met een milieuaantasting, behalve als deze
milieuaantasting een plotselinge onzekere gebeurtenis is en deze
gebeurtenis niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam
(in)werkend proces;
8. die voortvloeien uit artikel 7:658 B.W. ('werkgeversaansprakelijkheid');
9. die voortvloeien uit rechtmatige daad;
10. die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten, dit in afwijking van wat in artikel 4.4 van de Algemene
Voorwaarden staat.

Artikel 4

Vergoeding van de schade
Wij vergoeden per gebeurtenis voor alle verzekerden samen maximaal het op
het polisblad onder rubriek B vermelde verzekerde bedrag, waarbij wat in
artikel 2.3. staat onverminderd blijft gelden.

Artikel 5

Elders lopende aansprakelijkheidsverzekeringen
1.

Schade, die onder enige andere aansprakelijkheidsverzekering is gedekt,
of zou zijn gedekt, als de onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan, is uitdrukkelijk van deze rubriek uitgesloten. Wij zijn in een
dergelijk geval, voorzover er binnen deze rubriek dekking is, alleen
aansprakelijk, als en voor zover de schade niet onder een andere
aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schaden:
1. aan zaken zoals omschreven in de begripsomschrijvingen ‘Het werk’,
‘Hulpmateriaal’, ‘Bestaande eigendommen opdrachtgever’ en
‘Eigendommen bouwdirectie en personeel’ van de Algemene
Voorwaarden, met uitzondering van het hieronder bepaalde in de slotzin
van artikel 3.3. Het eigen risico, dat geldt bij een andere rubriek van deze
C.A.R.-verzekering, wordt niet vergoed onder deze rubriek B1;
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2.

3.

Evenwel, als een verzekerde het schadegeval met inachtneming van de
bepalingen van de desbetreffende polis(sen) bij de andere verzekeraar(s)
heeft gemeld en deze verzekeraar(s) weigert (weigeren) het schadegeval
in behandeling te nemen of de schade afwijst (afwijzen), zullen wij na een
schriftelijk verzoek daartoe van een verzekerde en onder overlegging van
de onderhavige stukken zorgdragen voor behandeling respectievelijk
eventuele vergoeding tegen cessie van alle rechten die deze verzekerde
tegenover (een) andere verzekeraar(s) kan doen gelden.
Een eigen risico van een onder een andere verzekering gedekte schade
vergoeden wij niet.

Artikel 6

Verhaalsrecht
In tegenstelling tot wat in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden staat
hebben wij het recht, als een schade door ons onder deze rubriek is vergoed,
deze schade te verhalen op de veroorzakende verzekerde als de schade voor
de laatstgenoemde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten.

Model ECARA 06-1 (52447)

Pagina 2 van 2

