
 
 
 
 
Bij wie ben ik verzekerd? 
Het pakket dat wij aanbieden is van SUREbusiness. Zij zijn een serviceprovider voor de 
zakelijke markt. Zij bieden verzekeringen aan van diverse verzekeraars. Dit heeft als 
voordeel dat zij pakketten kunnen aanbieden die optimaal afgestemd zijn op jouw situatie.  
 
Het pakket bestaat in de basis uit een aansprakelijkheidsverzekering en een 
bedrijfsrechtsbijstandverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden door 
MS Amlin, een wereldwijd opererende verzekeraar voor de zakelijke markt en specialist op 
het gebied van onder andere aansprakelijkheidsverzekeringen. De bedrijfsrechtsbijstand-
verzekering wordt aangeboden door ARAG Rechtsbijstand. 
 
Wat houdt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering in? 
In de basis is de aansprakelijkheidsverzekering een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
Hiermee ben je verzekerd indien je aansprakelijk bent voor een materiele schade of een 
letselschade en de gevolgen daarvan. Deze verzekering is verder uitgebreid met een 
vermogensschadedekking. Hierdoor is ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
verzekerd. Met deze verzekering ben je verzekerd indien je aansprakelijk bent voor een 
financiële schade als gevolg van een beroepsfout, bijvoorbeeld door onjuiste advisering of 
nalatigheid. 
 
Ben ik ook verzekerd voor de periode voor de ingangsdatum? 
De aansprakelijkheidsverzekering heeft een inloopdekking van 5 jaar. Dit houdt in dat je 
verzekerd bent als je na de ingangsdatum aansprakelijk wordt gesteld voor een schade 
waarvan de oorzaak ligt voor de ingangsdatum tot maximaal 5 jaar voor de ingangsdatum. 
Deze inloopdekking is alleen van toepassing voor zover er aantoonbaar in die periode 
overeenkomstige verzekeringsdekking aanwezig is/was. 
 
Worden de kosten van verweer vergoed? 
De schade wordt op basis van de wet afgehandeld. Is er polisdekking en ben je 
aansprakelijk, dan wordt de schade onder aftrek van het eigen risico vergoed. Is er 
polisdekking, maar ben je niet aansprakelijk, dan zal de verzekeraar namens jou verweer 
voeren. De kosten van verweer zijn in geval van een gedekte schade verzekerd. Onder 
kosten van verweer vallen alle (redelijke) juridische kosten die nodig zijn om verweer te 
voeren.  
 
Is er geen polisdekking, dan wordt de schade door de verzekeraar afgewezen. Er wordt dan 
ook geen verweer gevoerd. In dat geval kan er eventueel gebruik worden gemaakt van de 
rechtsbijstandverzekering indien je deze verzekering hebt meeverzekerd. ARAG zal jou dan 
juridisch bijstaan. 
 
Belangrijk is dat een schade direct gemeld wordt bij SUREbusiness zodat de verzekeraar de 
dekking kan bepalen en in overleg met jou de vervolgstappen kan bepalen. 
 
Is er dekking indien een klacht wordt neergelegd bij de geschillencommissie? 
Sinds de introductie van de Wkkgz gelden de polisvoorwaarden ook indien sprake is van een 
bindend advies van een geschillencommissie. Zowel de schade als de kosten van verweer 
zijn dan verzekerd mits de door jou veroorzaakte schade is gedekt op de aansprakelijkheids-
verzekering. Onder kosten van verweer vallen ook de zittingskosten.  
 
Als er geen sprake is van een aansprakelijkheidsstelling en er is geen polisdekking, dan 
wordt de schade niet vergoed en word er ook geen verweer gevoerd. Wil je ook juridische 
bijstand bij geschillen of klachten die niets met een aansprakelijkheidsstelling te maken 
hebben, dan kun je naast de aansprakelijkheidsverzekering ook de bedrijfsrechtsbijstand-
verzekering aanvullend meeverzekeren. 
 



Belangrijk is dat een schade direct gemeld wordt bij SUREbusiness zodat de verzekeraar de 
dekking kan bepalen en in overleg met jou de vervolgstappen kan bepalen. 
 
Voor welke bedragen ben ik verzekerd? 
Het verzekerd bedrag van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is € 2.500.000,- per 
aanspraak en de maximale vergoeding is € 5.000.000,- per jaar. Het verzekerd bedrag van 
de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (dekking Vermogensschade) is afhankelijk van de 
gekozen optie: 
 
- Optie 1: € 50.000,- per aanspraak en de maximale vergoeding is € 100.000,- per jaar 
- Optie 2: € 100.000,- per aanspraak en de maximale vergoeding is € 200.000,- per jaar 
 
De klachtencommissie kan conform de Wkkgz een maximale schade-uitkering toekennen 
van € 25.000,-. Als je een aansprakelijkheidsstelling ontvangt, is het belangrijk dat je dit 
direct meldt bij SUREbusiness zodat de verzekeraar de dekking kan bepalen. Daarnaast zal 
de verzekeraar bepalen of je ook daadwerkelijk aansprakelijk bent volgens de wet. Het is 
daarom van belang dat bij de afhandeling van aansprakelijkheidsschades de SCAG in 
contact treedt met SUREbusiness om de hoogte van de schade-uitkering te bepalen. 
 
Accepteert de SCAG de aansprakelijkheidsverzekering van MS Amlin? 
Wij hebben aan de SCAG de informatie verstrekt over de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van MS Amlin. De SCAG heeft aangegeven dat iedereen die 
volgens ons voorstel verzekerd is zonder problemen geaccepteerd wordt.  
 
Waarom zou ik een bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluiten? 
Met de aansprakelijkheidsverzekering zijn de totale kosten van verweer (juridische bijstand, 
eventueel de zittingskosten van de geschillencommissie, etc.) verzekerd indien je 
aansprakelijk wordt gesteld en er dekking is op de polis. Wil je ook juridische bijstand bij 
mogelijke andere geschillen, dan biedt een bedrijfsrechtsbijstandverzekering uitkomst. Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan juridische bijstand bij tuchtzaken, incassogeschillen of een 
geschil met de verhuurder van uw praktijkruimte. Deze verzekering is optioneel mee te 
verzekeren. 
 
Waarom zou ik de verzekeringen via DBA advies afsluiten? 
Als financieel advieskantoor zijn wij al bijna 80 jaar actief op het gebied van verzekeringen, 
hypotheken en bankzaken. Wij willen ons hierbij profileren als een deskundige en 
betrouwbare financiële dienstverlener waarbij een klant- en servicegerichte instelling met oog 
voor het menselijk aspect voorop staat. Wij werken hierbij samen met bijna alle verzekeraars 
in Nederland. Zodoende kennen wij de markt en kunnen snel schakelen als dat nodig is.  
 
Wij hebben gekozen voor het aanbieden van een pakket van SUREbusiness vanwege onze 
goede ervaringen met deze verzekeraar. Zij hebben speciaal voor de leden van het NVPA 
een pakket ontwikkeld die aansluit bij jouw werkzaamheden en ook aansluit op de vereisten 
van de Wkkgz. Naast een goede dekking en de aantrekkelijke premie, ben je verzekerd bij 
een gerenommeerde verzekeraars die net zoals wij service in een hoog vaandel heeft staan.  
 
  


