
 
 
 
M6242 Aanvullende voorwaarden NIP  
 
Verzekerde hoedanigheid/activiteiten  
Verzekerd onder deze polis zijn alle behandelmethoden en geneeswijzen in Nederland van 
een afgestudeerd psycholoog welke in een groot scala aan beroepssectoren werkzaam kan 
zijn: gezondheidszorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij adviesbureaus, bedrijven of in het 
wetenschappelijk onderzoek. Hieronder wordt tevens verstaan het geven van opleidingen en 
intervisie. Onder supervisie van beroepsorganisatie NIP. 
 
Alsmede bestaat er dekking voor aanspraken in verband met als nevenwerkzaamheid 
uitgevoerde alternatieve therapeutische behandelingen ten behoeve van het psychisch 
welbevinden. 
 
Seksuele gedragingen  
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of 
voortvloeiende uit seksuele getinte gedragingen van welke aard ook, alsmede schade in 
verband met aantijgingen op dat gebied.  
Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor de hiervoor genoemde schade, 
indien het een handelen of nalaten van een of meerdere ondergeschikte(n) betreft, mits 
verzekerde zelf ter zake van deze schade verwijt treft. Verzekeraar behoudt zich uitdrukkelijk 
het recht voor de op grond van deze bepaling uitgekeerde schade op de ondergeschikte(n) 
te verhalen. Indien verzekerde een echtspersoon is, een vennootschap onder firma of een 
commanditaire vennootschap wordt voor toepassing van deze bepaling onder verzekerde 
verstaan een bestuurder in de zin van boek 2 van het burgerlijk Wetboek respectievelijk een 
beherend vennoot. 
 
Dekkingsgebied  
In afwijking van het vermelde op het  polisblad is het verzekeringsgebied wereld in geval van 
deelname van verzekerde(n) aan congressen, seminars en dergelijke, op voorwaarde dat de 
praktijk waar de omzet (door uitoefening van de beroepsactiviteiten), wordt gegenereerd zich 
binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt. 
 
1. Aanvullende bepalingen 
  
1.1  Patiënt/cliënt 
In deze voorwaarden wordt onder patiënt/cliënt verstaan, een persoon die door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde wordt behandeld, gekeurd of gecontroleerd. 
 
1.2  Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid door (medische) fouten van de verzekerde 
voor schade anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van: 
a. Patiënten/cliënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden 
gekeurd; 
b. de ziektekostenverzekeraar. 
 
Niet verzekerd zijn aanspraken tot schadevergoeding in verband met: 
1. Frauduleus handelen of nalaten; 
2. Het verlies van geld of geldswaarden; 
3. Bedrijfsschade en/of winstderving van patiënten/cliënten 
 
Het verzekerd bedrag voor vermogensschade is beperkt tot de op het polisblad vermelde 
verzekerde bedragen voor beroepsaansprakelijkheid. 



 
 

 
2 Dekking 
 
2.1  Verzekerde hoedanigheid         
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden die is 
veroorzaakt binnen de hoedanigheid van het op het clausuleblad vermelde medische 
beroep. 
 
2.2  Uitbreiding kring van verzekerden 
In aanvulling op de voorwaarden verzekerden, worden eveneens als verzekerden 
beschouwd: 
a de assistenten van verzekeringnemer, handelend als zodanig; 
b de medische beroepsbeoefenaar die als waarnemer in de praktijk van verzekeringnemer 
werkzaam is, handelend als zodanig. 
 
3 Bijzondere insluitingen 
 
Verzekerd is de aansprakelijkheid: 

- Bestralingsapparatuur van verzekerde verband houdende met het gebruik van 
bestralingsapparatuur voor het stellen van een diagnose; 

- Eerste hulp van verzekerde voor schade die voortvloeit uit het geven van eerste hulp; 
- Waarneming. Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid tijdens waarneming over 

en weer als en voor zover dit risico niet ergens anders is gedekt.  
 
4 Uitsluitingen 
 
4.1  Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid: 
Menselijk biologisch materiaal voor schade verband houdende met producten waarin 
menselijk biologisch materiaal is verwerkt zoals bloed, organen, cellen, weefsels, 
transplants, uitscheidingen en dergelijke. 
 
4.2  Onbevoegdheid  
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met 
het onbevoegd uitoefenen van (delen van) de geneeskunst door verzekerde, ais gevolg van 
schorsing, gedwongen of geadviseerde nascholing of het ontnemen van de bevoegdheid 
van verzekerde door het medisch tuchtcollege of enige andere daartoe bevoegde instantie. 
 


