
 

 

 

 

De Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de ABN AMRO 

BedrijfsPolis en deze Specifieke Verzekeringsvoorwaarden zijn één 

geheel. Staat er in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden iets wat 

strijdig is met de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden die u nu 

leest? Dan geldt wat er staat in deze Specifieke 

Verzekeringsvoorwaarden. 
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Artikel 1  

Wat dekt uw WEGAM-Verzekering? 

 

1.1 Wat is verzekerd 

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van u als werkgever 

voor schade van uw medewerker die als bestuurder van een 

motorrijtuig betrokken raakt bij een verkeersongeval.  

 

1.2 Hoogte van het verzekerde bedrag  

Wij vergoeden de schade per gebeurtenis tot maximaal het 

verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag staat op uw polis. 

 

1.3 Kosten juridische bijstand 

Wij vergoeden ook de kosten voor juridische bijstand en 

rechtsprocedures voor het verweer van tegen u gerichte aanspraken. 

Wij vergoeden deze kosten bovenop het verzekerde bedrag.  

 

Artikel 2  

Wat vergoeden wij niet? 

 

2.1 Wij verzekeren niet uw aansprakelijkheid voor:  

• schade die al op een andere manier is verzekerd of die op een 

ander kan worden verhaald.  

• een boete, afkoopsom en de gerechtelijke kosten van een 

strafproces. 

 

2.2 Wij verzekeren niet uw aansprakelijkheid voor schade die 

ontstaat:  

• door opzet, ernstige nalatigheid of een illegale activiteit die 

plaatsvindt met uw goedvinden; 

• terwijl uw medewerker of het motorvoertuig volgens de wet, 

politie of rechterlijke uitspraak niet mag deelnemen aan het 

verkeer;  

• tijdens een snelheidsrit, wedstrijd of training daarvoor.  
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Artikel 4  

Opgave van het aantal medewerkers 

Jaarlijks vragen wij u ons de gegevens door te geven die de premie 

bepalen. Op basis van uw opgave stellen wij de nieuwe premie vast. 

Tussentijdse wijziging van het aantal medewerkers hoeft u niet aan 

ons door te geven. 

 

Artikel 5   

Begrippenlijst 

 

5.1 Verzekeringnemer 

De verzekeringnemer staat vermeld op het polisblad. In deze 

voorwaarden wordt de verzekeringnemer met ‘u’ aangesproken. 

 

5.2 Verzekeraar 

In deze voorwaarden is ABN AMRO Schadeverzekering N.V. de 

verzekeraar. In deze voorwaarden wordt de verzekeraar ook met 

‘wij’ aangeduid. 

Artikel 3  

Wat gebeurt er bij schade? 

 

Als u een schade aan ons doorgeeft, stellen wij vast of uw 

mogelijke aansprakelijkheid voor deze schade is verzekerd. Als dit 

zo is, beoordelen wij of u aansprakelijk bent. Als ook hier het 

antwoord ja op is, dan handelen wij met uw medewerker de schade 

verder af. 
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