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B 16

UITGEBREIDE AANSPRAKELIJKHEIDSCLAUSULE

Als uitbreiding op artikel 8 van de polisvoorwaarden, eventueel zoals dit artikel ingevolge aangehechte
clausules wordt geacht te luiden, wordt hierbij voorts het volgende overeengekomen:
De verzekeraars betalen per gebeurtenis de schadevergoeding (met inbegrip van renten en kosten), die
de verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar en/of rompbevrachter van het verzekerde schip op grond
van wettelijke bepalingen gehouden is aan derden te geven krachtens rechterlijke uitspraak in het hoogste
ressort of ingevolge transactie met toestemming van de verzekeraars aangegaan.
Van de betaling, waartoe de verzekeraars krachtens deze clausule verplicht is, zijn uitgesloten:
a. de schadevergoeding op grond van een vordering wegens

1.  aanvaring als omschreven in artikel 8:1001 Burgerlijk Wetboek;
2. botsing of aanraking van het verzekerde schip met andere roerende of onroerende

zaken;
schadetoebrenging zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of
door het niet nakomen van enig wettelijk

3.  voorschrift, aan een ander schip of aan zich daarop bevindende zaken;
4. schadetoebrenging zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of

door het niet nakomen van enig wettelijk voorschrift, aan andere zaken dan schepen;
5. zaakschade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek. 
In dit verband wordt de schadevergoeding, waartoe het verzekerde schip tegenover zijn sleep
verplicht is wegens schade aan of veroorzaakt door gesleept wordende roerende zaken
gelijkgesteld met de schadevergoeding, waartoe het verzekerde schip tegenover gesleepte
schepen wegens aanvaring verplicht is;

b. de schadevergoeding wegens dood of lichamelijk letsel van personen;
c. de schadevergoeding wegens schade aan de lading of andere zaken, die zich aan boord

bevinden van het hierbij verzekerde schip;
d. de schadevergoeding wegens op de verzekerde verhaalbare vorderingen, die tegen een uit

hoofde van artikel 8:461 gelezen met artikel 8:462 Burgerlijk Wetboek of artikel 8:943 gelezen met
artikel 8:944 Burgerlijk Wetboek als vervoerder aangemerkte persoon kunnen worden geldend
gemaakt;

e. de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid op grond van overeenkomst van het verzekerde
schip, voor zover deze ruimer is dan indien een overeenkomst niet gesloten ware, een en ander
tenzij uitdrukkelijk in de polis van het hier bepaalde wordt afgeweken;

f. de schadevergoeding wegens schade door de verzekerde opzettelijk of met zijn goedvinden
veroorzaakt.

De door de verzekeraars te geven vergoeding blijft beperkt tot de verzekerde som. Indien echter de
aansprakelijkheid van verzekerde met goedvinden van de verzekeraars is betwist, zullen de daaruit
voortvloeiende door verzekerde te betalen renten en kosten door de verzekeraars worden vergoed, ook
wanneer zij tezamen met de aan derden te geven vergoeding de verzekerde som te boven gaan. Indien
niet de volle bij deze polis vastgestelde waarde van het schip is verzekerd, wordt  krachtens deze
bepaling te geven vergoeding verminderd naar evenredigheid van hetgeen het bedrag van de verzekerde
som lager is dan de waarde van het verzekerde schip.
De volgens deze clausule te betalen vergoeding komt boven die, welke uit andere hoofde onder deze
polis verschuldigd is.
Artikel 13 van de polisvoorwaarden vindt analoge toepassing.
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Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Uitgebreide Aansprakelijkheidsclausule die op 7
december 2005 bij  de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen
alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de
website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl . 

http://www.vnab.nl/

