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Beroepsaansprakelijkheid Notarissen
 

19  Verzekerde
 
  Het bepaalde in artikel 2.4 van Rubriek A komt te vervallen en wordt vervangen door:
 
  Onder verzekerde wordt verstaan:
 
19.1  de verzekeringnemer; 
 
19.2  andere mede als verzekerde in de polis genoemde natuurlijke en/of rechtspersonen;
 
19.3  de notaris;
 
19.4   de maatschapsleden/partners, firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen van de in artikel 19.1 tot en met 19.3 genoemde 

verzekerden;
 
19.5   de ondergeschikten van in artikel 19.1 tot en met 19.4 genoemde verzekerden, voor zover zij binnen de verzekerde hoedanigheid 

aansprakelijk zijn, alsmede personen die niet (zelfstandig) een bedrijf uitoefenen voor wie verzekerde aansprakelijk is, indien en voor 
zover zij werkzaamheden verrichten voor een verzekerde als genoemd in artikel 19.1 tot en met 19.4.

 
19.6   de rechtverkrijgenden, zijnde de nalatenschap of erfgenamen van een verzekerde en de wettelijke vertegenwoordigers (de curator of 

bewindvoerder daaronder begrepen) van een verzekerde, als zodanig;
 
19.7   de notaris of kandidaat-notaris die gedurende de verzekeringstermijn het kantoor waarneemt als plaatsvervanger in de zin van de Wet 

op het Notarisambt;
 
19.8  de praktijkvennootschappen (of andersoortige rechtspersonen) van de partners/maatschapsleden/vennoten van verzekeringnemer;
 
19.9  de Stichting Beheer Derdengelden.
 

20  Verzekerde hoedanigheid
 
   Verzekerd is de hoedanigheid van notaris, voor werkzaamheden die onder normale omstandigheden gerekend kunnen worden tot de 

normale praktijk van een in Nederland gevestigde notaris alsmede ter zake van werkzaamheden in een andere functie waarin verzekerde 
door een rechter is benoemd.

 
21  Notaris
 
  Onder de notaris als genoemd in artikel 19.3 wordt binnen Rubriek K verstaan:
 
21.1  de ambtenaar, als bedoeld in artikel 2 Wet op het Notarisambt, die verbonden is aan het kantoor van verzekeringnemer.
 
21.2    de oud-notarissen als protocolvoorgangers van de notaris, als bedoeld in artikel 21.1, die het protocol van zijn voorganger heeft 

overgenomen.
 

22  Omvang van de dekking
 
22.1   Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor vermogensschade van derden als omschreven in artikel 2.9.3 van Rubriek A 

voortvloeiende uit handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid, mits de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen 
verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij Zurich is 
gemeld.

 
22.2  Het eigen risico zal niet van toepassing zijn op een aanspraak ingesteld tegen een notaris zoals gedefinieerd in artikel 21.2.
 
22.3   Indien sprake is van een reeks van handelen of nalaten die met elkaar verband houdt of uit elkaar voortvloeit, is voor de toepassing van 

dit artikel bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
 

23  Dekking bij overlijden of defungeren
 
23.1    Vanaf het moment dat de notaris is gedefungeerd of is komen te overlijden blijft deze verzekering onverminderd van kracht voor een 

periode van maximaal zes maanden.
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23.2   De periode zoals vermeld in artikel 23.1 kan op verzoek van verzekerde worden verlengd, tegen nader overeen te komen premies en/of 
condities, met een periode van twaalf maanden. Het verzoek hiertoe kan slechts worden gedaan tot uiterlijk vijftien dagen voordat de 
termijn als vermeld in artikel 23.1 is verstreken.

 
23.3   De perioden zoals omschreven in de artikelen 23.1 en 23.2 zullen automatisch eindigen op de dag volgend op die waarop een opvolger 

van het protocol is aangewezen.
 

24  Verzekerd bedrag
 
   In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in artikel 4.1.1.4 en 4.1.1.5 van Rubriek A worden onder deze Rubriek geen kosten vergoed 

bovenop het op het polisblad voor deze Rubriek genoemde verzekerde bedrag.
 

25  Documenten onder opzicht
 
25.1   Deze verzekering biedt eveneens dekking voor schade aan of verlies van documenten welke aan een verzekerde, in het kader van de uit 

te voeren werkzaamheden, zijn toevertrouwd.
 
25.2   Onder documenten als hierboven genoemd worden verstaan: contractstukken, handleidingen, boeken, statistieken, formulieren, 

grafische ontwerpen of bestanden, usb-sticks, dia’s, films en dergelijke.
 
25.3  Geld en geldswaardige papieren blijven van deze dekking uitgesloten.
 
25.4   Het verzekerde bedrag voor schade aan documenten als hierboven omschreven, bedraagt maximaal € 250.000,- per aanspraak en per 

verzekeringsjaar en geldt als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag. 
 
25.5   Het eigen risico voor schade aan documenten onder opzicht bedraagt € 1.250,- per aanspraak.
 

26  Kosten van verweer in verband met inbreuk op intellectueel 
  eigendom
 
   In afwijking van het in artikel 30.8 bepaalde dekt deze verzekering als onderdeel van het voor Rubriek K verzekerde bedrag tot een maxi-

mum van € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar de kosten van verweer indien verzekerde wordt aangesproken in verband 
met inbreuk op intellectueel eigendom.

 

27  Verweerkosten tucht- en klachtrecht
 
27.1    In aanvulling op artikel 4.1.1 van Rubriek A worden voor deze Rubriek de kosten van verweer vergoed in een tegen verzekerde ingestelde 

tucht- of klachtrecht procedure. Deze vergoeding vindt uitsluitend plaats:
 
   (i) indien en voor zover de uitkomst hiervan mede bepalend is voor de beoordeling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een 

verzekerde en Zurich belang hebben bij het voeren van dit verweer, en;
 
  (ii) indien en voor zover Zurich vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten.
 
27.2  De eventueel geldende eigen risico’s zijn op deze kosten niet van toepassing.
 

28  Geldigheidsgebied
 
28.1  Verzekerd zijn aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld.
 
28.2   Ten aanzien van aanspraken tot schadevergoeding die tegen een verzekerde zijn ingesteld op grond van of onderworpen aan het recht 

van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada alsmede ten aanzien van de tenuitvoerlegging van uitspraken gedaan, door binnen 
de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada gevestigde, rechterlijke instanties geldt dat:

 
28.2.1    Verzekerd zijn uitsluitend aanspraken die tegen een verzekerde zijn ingesteld op grond van of onderworpen zijn aan het recht van de 

Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht onder de voorwaarde dat in de overeenkomst, uit hoofde 
waarvan de werkzaamheden in verband waarmee de desbetreffende aanspraken worden ingesteld, is bepaald dat Nederlands recht 
van toepassing is en dat alle geschillen, die uit betreffende overeenkomsten voortvloeien, onderworpen zijn aan de uitspraak van een 
Nederlandse gerechtelijke instantie. 
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28.2.2    Uitgesloten zijn aanspraken gebaseerd op of voortvloeiende uit punitive en/of exemplary damages, dan wel uit soortgelijke  
vergoedingen met een straffend of voorbeeldstellend karakter.

 
29  Betaalfouten
 
29.1  Omschrijving van de dekking
 
29.1.1    De aansprakelijkheid van de verzekerde vanwege betaling van geld aan een niet-rechthebbende op de gelden, is onder de hierna  

genoemde bepalingen meeverzekerd. 
 
29.1.2   Van dekking is uitgesloten de schade die het gevolg is van een onjuiste administratieve uitvoering van de betaling, zoals de foutieve  

administratie van rekeningnummers, de onjuiste tenaamstelling bij rekeningnummers, het overmaken van onjuiste bedragen en  
dergelijke.

 
29.2  Verdeling van verhaalde schade en betaalde kosten
 
29.2.1    Wanneer schade als omschreven in artikel 29.1.1 wordt vergoed behoudt Zurich het recht om deze gelden te verhalen bij de niet-

rechthebbende. 
 
29.2.2   Alle opbrengsten van verhaal op derden die worden ontvangen, komen tot het bedrag dat ten laste van verzekerde is gebleven in 

verband met zijn eigen risico of omdat de schade het verzekerde bedrag van onderhavige verzekering te boven is gegaan, ten goede 
aan verzekerde.

 
29.2.3    Alle opbrengsten van verhaal op derden die worden ontvangen eventueel boven het bedrag dat ten laste van verzekerde is gebleven, 

komen tot het beloop van betaalde schade ten goede aan Zurich.
 
29.2.4    Eventuele verhaalde kosten en rente worden door verzekerde en Zurich verdeeld naar rato van het, op de in artikel 29.2.2 en 29.2.3 

genoemde wijze, daadwerkelijk verhaalde bedrag.
 
29.2.5    Alle kosten die worden gemaakt in het kader van het verhaal of de incasso van schade, kosten en rente worden door verzekerde en 

Zurich gedragen naar rato van het, op de in artikel 29.2.2 en 29.2.3 genoemde wijze, daadwerkelijk verhaalde bedrag. 
 
 
30  Aanvullende uitsluitingen
 
30.1  Andere rubrieken
 
   In aanvulling op artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als omschre-

ven in de andere Rubrieken. De bepalingen in Rubriek A zijn wel van toepassing op deze Rubriek tenzij specifiek wordt afgeweken van 
de bepalingen uit Rubriek A.

 
30.2  Insolventie of faillissement
 
  Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade in verband met insolventie of faillissement van verzekeringnemer.
 
30.3  Aansprakelijkheid bestuurder/commissaris
 
  Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris. 
 
30.4  Derdenrekening
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het niet nakomen van de verplichtingen voort-

vloeiende uit artikel 25 Wet op het Notarisambt. 
 
30.5  Onderzoek registergoederen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het niet nakomen van de in regel 27 van de 

Beroeps- en Gedragsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (oud) en/of artikel 11 van de Verordening beroeps- en 
gedragsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie neergelegde verplichtingen, alsmede het niet nakomen van de nader 
vastgestelde verplichtingen tot onderzoek (als bedoeld in de voornoemde bepalingen) die van kracht zijn ten tijde van het passeren van 
de betreffende akte.

 
30.6  Herprestatie 
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het verbeteren, herstellen, opnieuw of alsnog  

uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, met inbegrip van de hieruit voort-
vloeiende vertragingsschade.
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30.7  Overschrijding begrotingen/termijnen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met overschrijding van kostenbegrotingen en/of prijs-

opgaven, opleveringsdata en andere tijdsplanningen. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit overschrijding 
van opleveringsdata en andere tijdsplanningen die het gevolg is van het door verzekerde niet goed uitvoeren van werkzaamheden.

 
30.8  Intellectueel eigendom
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met het inbreuk maken op intellectueel eigendom, 

onverminderd het bepaalde in artikel 26.
 
30.9  Oneerlijke mededinging
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met oneerlijke mededinging, schending van  

bedrijfsgeheimen, of bewust gebruik maken van vertrouwelijke informatie, dan wel inbreuk op of onbevoegd gebruik van systemen of  
programma’s van derden.

 
30.10 Garanties/toezeggingen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten in verband met garanties of toezeggingen op het gebied van 

productiecapaciteit, rendement, responstijd, rentabiliteit, afzetmogelijkheden, enzovoorts. 
 
30.11 Rendements-, beleggings- en/of investeringsadviezen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade of kosten als gevolg van of voortvloeiende uit werkzaamheden welke
  bestaan uit rendements-, beleggings- en/of investeringsadviezen.
 
30.12  (Eigendoms)belang
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade terwijl verzekerde belang heeft in of geheel of gedeeltelijk eigenaar is van 

een onderneming, project of object waarop de door derden aan verzekerde gegeven opdracht betrekking heeft. 
 

31  Andere verzekeringen
 
   Indien de aansprakelijkheid, die onder deze verzekering is gedekt, ook gedekt is onder (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere 

datum, of gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de onderhavige verzekering als schade-
excedent boven de dekking die onder (de) andere polis(sen) is verleend, of verleend zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou 
hebben bestaan, met dien verstande dat onder (een) andere polis(sen) vergoede schade in mindering zal worden gebracht op het in deze 
polis genoemde verzekerde bedrag per aanspraak.
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