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In aanvulling op de Algemene voorwaarden en het 
Clausuleblad Algemene Aansprakelijkheid is het 
Clausuleblad Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
van toepassing. 
 
 

1. VERZEKERDE HOEDANIGHEID 

 
Met terzijdestelling van artikel 2.12 van de algemene 
voorwaarden zijn verzekerd: 
Bemiddeling bij en advisering met betrekking tot zakelijke 
financieringen. 
 

2. VOORWAARDE VOOR DEKKING 

 
Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Verzekerde 
in verband met door Verzekerde verleende bemiddeling 
en verstrekte adviezen op het gebied van financiering 
bestaat alleen dekking indien de adviezen schriftelijk 
zijn gegeven op basis van de door opdrachtgever 
schriftelijk verstrekte gegevens dan wel op basis van in 
het advies opgenomen gegevens die van de 
opdrachtgever afkomstig zijn. 
 
In iedere offerte dient daarnaast, als voorwaarde voor 
dekking, een bepaling te worden opgenomen dat 
definitieve vaststelling van de rente en voorwaarden 
geschiedt door de geldverstrekkers en dat rentes en de 
te lenen bedragen worden genoemd onder voorbehoud 
van acceptatie door de geldverstrekkers. 
 

3. DEKKINGSGEBIED 

 
Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 5 van de 
algemene voorwaarden dekt de Verzekering uitsluitend: 

a. een Aanspraak voortvloeiende uit Handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden in 
Nederland; en 

b. de Aanspraak wordt ingesteld of in rechte 
aanhangig gemaakt in Nederland; en 

c. op de Aanspraak Nederlands recht van 
toepassing is. 

 

4. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 

 
In aanvulling op artikel 6 van de algemene 
voorwaarden zijn eveneens van dekking uitgesloten 
Aanspraken: 
 
4.1 Insolvabiliteit  

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van  
tijdelijke of blijvende betalingsonmacht, surseance van 
betaling of faillissement van verzekeraars, banken en 
andere financieringsinstellingen.  
 
 
4.2 Tegenvallende resultaten  

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
tegenvallende prognoses, winstdeling, rentestand-
korting, valutaontwikkeling, koersontwikkeling, renta-
biliteit van aandelen en obligaties alsmede andere 
vormen van beleggingen. 
 
4.3 Oneerlijke mededinging  

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van  
oneerlijke mededinging. 
 
4.4 Aanmerkelijk belang of ander dienstverband  

Van bedrijven, in de ruimste zin van het woord, waarin 
Verzekerde een aanmerkelijk belang heeft, dan wel 
waarin Verzekerde zelf of directeuren, vennoten, maten 
of werknemers van Verzekerde een functie vervullen. 
 
4.5 Vermogensbeheer 

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
investeringen, beleggingen en/of vermogensbeheer of 
beheer van geld of geldswaarden. 
 
4.6 Ontbreken van een vergunning 

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het 
ontbreken van de voor de bedrijfs- en/of 
beroepsactiviteiten benodigde vergunning conform de 
eisen die daarvoor krachtens de Wft golden op het 
moment van het Handelen of nalaten, tenzij op dat 
moment een vrijstelling van de vergunningsplicht was 
verleend door de bevoegde instantie. 
De bewijslast ten aanzien van het bepaalde in dit artikel 
ligt bij Verzekeringnemer en/of Verzekerde 
 
4.7 Legitimatie en financiële bescheiden  

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
Handelen of nalaten van Verzekerde in strijd met (op 
grond van enige overeenkomst, regeling of wettelijke 
bepaling) de verplichting om legitimatiebewijzen en/of 
financiële bescheiden te controleren aan de hand van 
originele stukken en daarvan zelf kopieën te maken. 
 
4.8 Buitenlandse vestiging 

In verband met een vestiging van Verzekerde buiten 
Nederland.  
 
4.9 Courtage, provisie, honorarium en onkosten 

In verband met courtage, provisie, honorarium en 
onkosten van Verzekerde. 
 
4.10 Overschrijdingen  

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van  
overschrijding van kostenbegrotingen, budgetten en 
andere prijsopgaven. 
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5. VASTE PREMIE ZONDER NAVERREKENING 

 
De premie zal voor het lopende verzekeringsjaar 
worden aangepast indien de omzet over het vorige 
kalenderjaar (01-01 / 31-12) minder dan € <bedrag> of 
meer dan € <bedrag> heeft bedragen. Er zal geen 
naverrekening over het vorige verzekeringsjaar 
plaatsvinden. 
 
 

6. SANCTIES 

 
In aanvulling op de bij deze polis behorende Algemene 
voorwaarden Beroepsaansprakelijkheid en clausules 
zal Liberty Specialty Markets niet gehouden zijn enige 
betaling te verrichten en/of service en/of ander voordeel 
te verlenen aan enige verzekerde of een andere partij, 
voorzover een dergelijke betaling en/of service en/of 
voordeel de overtreding van enige economische 
sanctiewet- en/of regelgeving inhoudt. 
 


