
Voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zullen de algemene verzekeringsvoorwaarden BA21 in de plaats 
komen van de algemene verzekeringsvoorwaarden BA14. De algemene verzekeringsvoorwaarden BA21 zijn op 
een aantal punten aangepast. In onderstaand overzicht leest u de belangrijkste wijzingen.

Overzicht van de veranderingen

NIEUWE VERZEKERINGS- 
VOORWAARDEN

BA21 ALLIANZ

Omstandigheid

In artikel 1.8 is ter verduidelijking aangeven wat wordt verstaan 

onder een omstandigheid.

Definitie schaderegelingskosten

In artikel 1.11 is de definitie van schaderegelingskosten toegevoegd.

Stagiaires en vrijwilligers

In artikel 2.4 is de kring van verzekerde uitgebreid met stagiaires en 

vrijwilligers.

Fraude en vermogensdelicten

In artikel 4.6 is de uitsluiting Fraude en vermogensdelicten 

genuanceerd.

Opzet

In artikel 4.13 is de opzetbepaling genuanceerd.

Opnieuw presteren

In artikel 4.12 is voor de duidelijkheid vermeld dat kosten en/of 

schade verband houdende met opnieuw presteren niet is verzekerd, 

ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt. 

Overschrijding begrotingen

In artikel 4.14 is de uitsluiting overschrijding begrotingen anders 

geformuleerd. Waardoor meer duidelijk is dat dekking bestaat voor 

overschrijding van termijnen, kosten of prijzen als gevolg van een 

beroepsfout, behalve als dit het gevolg is van foutieve planningen, 

begrotingen of ramingen. 

Verlies van document(en)

In artikel 4.16.3 is de bepaling verlies van document(en) opgenomen. 

Hierdoor is de clausule in de polis overbodig.

Rendementstoezeggingen/ beleggingsadviezen

In artikel 4.17 is de uitsluiting rendementstoezeggingen / 

beleggingsadviezen genuanceerd, door de toevoeging van het 

woord ‘resultaten’.

Wettelijke verjaringsregeling

In artikel 6 is voor de duidelijkheid de wettelijke verjaringsregeling 

opgenomen.

Geldigheidsgebied 

In artikel 9 is het geldigheidsgebied uitgebreid met opdrachtgevers 

gevestigd in de gehele wereld, voorwaarde voor dekking is dat 

aanspraken worden ingesteld en rechtens aanhangig gemaakt in de 

landen van de Europese Unie, de landen behorende tot de Europese 

Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland en 

voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van de 

hiervoor genoemde landen van toepassing is.

Schaderegelingskosten

In artikel 10 is opgenomen dat ook dekking bestaat voor 

schaderegelingskosten.

Eigen risico

Artikel 10.3 bepaald dat het eigen risico tevens van toepassing is op 

de kosten, met uitzondering van de wettelijke rente. 



Privacyverklaring

In artikel 19 is de nieuwe privacyverklaring opgenomen. Hierin wordt 

aangegeven wat Allianz doet met uw gegevens en wordt verwezen 

naar de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars 

van het Verbond van Verzekeraars.

Sanctiewet en regelgeving

In artikel 20 is de sanctiebepaling opgenomen. Hierdoor is de 

clausule in de polis overbodig.
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