
Motorcar practice

SCHADEVERZEKERING VERKEERSDEELNEMERS 

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat u 
als werkgever aansprakelijk kunt zijn 
voor de gevolgen van schade en/of 
letsel die uw werknemers oplopen, als 
zij in opdracht van hun werkgever met 
een motorrijtuig op pad gaan. 

Hierbij kunt u onder meer denken aan inkomstenverlies 

en huishoudelijke hulp en dergelijke. De schade die 

hieruit voortvloeit kan dus behoorlijk in de papieren 

lopen. Dit risico kan worden afgedekt met een 

schadeverzekering inzittenden (SVI). 

VERZWARING VAN RISICO’S WERKGEVER

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR) opnieuw arresten 

gewezen waarbij een werkgever op grond van artikel 

7:611 BW (goed werkgeverschap) de verplichting heeft 

werknemers behoorlijk te verzekeren als zij uit hoofde 

van hun werk deelnemen aan het verkeer. 

Hierbij komt naar voren dat de ‘verzekeringsplicht’ niet 

alleen geldt voor gemotoriseerd verkeer, maar 

bijvoorbeeld ook voor overige vormen van 

verkeersdeelname zoals fietsers of voetgangers. Dit 

geldt ongeacht of de werknemer structureel of 

incidenteel aan het verkeer deelneemt.

OPLOSSING IS VOORHANDEN

Om discussies over wat wel en wat niet tot een 

behoorlijke verzekering behoort te voorkomen, heeft 

Marsh Nederland een product ontwikkeld waarbij het 

niet meer uitmaakt hoe uw werknemer aan het verkeer 

deelneemt. Als uw werknemer deelneemt aan het 

verkeer en hierbij schade en/of letsel oploopt en u wordt 

hiervoor  aangesproken, dan kunnen u en de werknemer 

een beroep doen op deze polis.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij de 

scheidslijn tussen woon-/werkverkeer en werkverkeer 

steeds minder duidelijk is, vraagt ook om een passende 

verzekeringsoplossing.

Wij hebben een uitgebreid verzekeringspakket 

samengesteld dat is opgebouwd uit:

 • een schadeverzekering inzittenden voor de 

bedrijfsvoertuigen (24-uurs dekking).

 • verkeersdeelname werknemers met eigen voertuig of 

als voetganger, openbaar vervoer en dergelijke, 

inclusief werknemers die met eigen voertuig of als 

voetganger, met het openbaar vervoer en dergelijke 

aan het verkeer deelnemen.
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VERZEKERD BEDRAG

Het verzekerd bedrag is EUR 2.500.000 per gebeurtenis.

SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN 
BEDRIJFSVOERTUIGEN

Deze dekking geeft recht op vergoeding van de schade 

die voortvloeit uit het gebruik van een WAM-plichtig 

voertuig. Hierbij kunt u denken aan overlijden, 

lichamelijk letsel en smartengeld. De verzekering 

beperkt zich niet alleen tot schade die is ontstaan tijdens 

werkzaamheden maar strekt zich ook uit tot schade 

ontstaan buiten werktijd. Bovendien is de schade aan de 

eventuele overige inzittenden, voor zover deze niet op 

de bestuurder kunnen worden verhaald, ook verzekerd. 

Schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd.

VERKEERSDEELNAME WERKNEMERS

Deze dekking geeft:

 • recht op vergoeding na een ongeval indien de 

werknemer voor de werkgever met zijn privé-

motorrijtuig zakelijk op weg is. (Inclusief woon/

werkverkeer).

 • recht op vergoeding indien de werknemer ten tijde 

van een ongeval voor de werkgever aan het verkeer 

deelneemt in welke hoedanigheid dan ook, zoals 

voetganger, fietser, deelnemer van het openbaar 

vervoer, trein en vliegtuig. 

 • recht op vergoeding van materiele schade aan het 

privé motorrijtuig:

 - Indien het cascorisico niet elders is verzekerd zal 

de polis dekking bieden tot maximaal EUR 30.000 

verzekerd bedrag per gebeurtenis;

 - indien een schade onder een elders lopende 

verzekering is gedekt, wordt onder deze polis het 

eigen risico vergoed tot een maximum van        

EUR 500,00 per gebeurtenis;

 - bij verlies van bonus/malus dan wel no-claim, 

wordt dit verlies tot maximaal 3 jaar vergoed. 

Deze vergoeding zal in gekapitaliseerde vorm 

plaatsvinden.

Voor deze dekking geldt bij schade een franchise van 

EUR 500,00. 

WAT KAN MARSH NEDERLAND VOOR U 
BETEKENEN?

Met Marsh Nederland kiest u voor de zekerheid van:

 • een specialist op het gebied van verzekeringen en 

risicomanagement;

 • een eigen wereldwijd netwerk in meer dan 130 

landen;

 • bijna 26.000 risicospecialisten, waarvan er meer dan 

270 in Nederland voor u klaar staan;

 • specialistische productkennis en vergaande kennis 

van de branche;

 • ruime kennis van (internationale) best practices;

 • (internationale) maatwerkoplossingen.

Voor meer informatie over dit product of andere oplossingen van Marsh, bezoek marsh.nl, of 
neem contact op met uw contactpersoon bij Marsh.
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