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Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering wordt onderschreven door een vennootschap om de persoonlijke of hoofdelijke burgerlijke aansprakelijkheid te  
dekken van al haar wettelijke of feitelijke bestuurders als gevolg van een fout die zij hebben begaan in hun hoedanigheid van bestuurder van  
de verzekeringsnemer, een filiaal of een externe entiteit. Deze verzekering omvat de kosten van de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging.

Wat is verzekerd?

Wij dekken de burgerlijke aansprakelijkheid die de 
vroegere, huidige en toekomstige bestuurders van de 
verzekeringsnemer of een van zijn filialen, persoonlijk 
kunnen oplopen omwille van deze hoedanigheid. 

Zijn met name verzekerd: 

• de burgerlijke en strafrechtelijke verdedigingskosten;

• de vergoeding van de uitgaven van de 
verzekeringsnemer/het filiaal wanneer hij/zij de 
verdedigingskosten of het bedrag van de vergoeding 
in geval van een gedekte schade heeft voorgeschoten;

• de kosten van de samenstelling van de strafrechtelijke 
borgsom;

• de aansprakelijkheid van personen die een mandaat 
hebben gekregen van de verzekeringsnemer of 
een van zijn filialen in een externe entiteit zoals 
gedefinieerd in de algemene voorwaarden;

• de kosten van de persoonlijke verdediging in het 
kader van onderzoeken;

• de kosten voor reputatieherstel van de verzekerde 
wanneer de schade aan het imago het gevolg is van 
een gedekte schade;

• de financiële gevolgen van schade-eisen betreffende 
tewerkstellingsaangelegenheden.

Wij schieten (mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming) de gedekte verdedigingskosten, 
onderzoekskosten en kosten voor reputatieherstel, voor.

Wat is niet verzekerd? 

Belangrijkste uitsluitingen :

x een persoonlijk voordeel, in geld of in natura, of een 
vergoeding waarop de verzekerde wettelijk geen recht 
had;

x een door de verzekerden opzettelijk veroorzaakte 
schade;

x elke minnelijke, gerechtelijke of arbitrale procedure, 
lopende en/of voorafgaand aan de datum vermeld 
in de bijzondere voorwaarden of, bij ontstentenis, de 
aanvangsdatum van de overeenkomst;

x de feiten welke werden begaan vóór de datum 
vermeld in de bijzondere voorwaarden wat de dekking 
van het verleden betreft of, bij ontstentenis, vóór de 
aanvangsdatum van de verzekeringsovereenkomst, en 
die de verzekerden kenden of redelijkerwijs hadden 
moeten kennen;

x de vergoeding van lichamelijke schade, materiële 
schade of immateriële gevolgschade. Deze uitsluiting 
is niet van toepassing op de morele schade 
met betrekking tot een schade-eis betreffende 
tewerkstellingsaangelegenheden;

x de boetes en strafbepalingen opgelegd aan de 
verzekerden in toepassing van elke wettelijke, 
reglementaire of contractuele bepaling;

x alle belastingen, taksen en sociale of andere 
bijdragen;

x de dienstverlening en/of de professionele 
adviesverlening, of het gebrek om dergelijke diensten 
en/of adviesverlening te leveren in het kader van de 
activiteiten van de verzekeringsnemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: er is geen vrijstelling voorzien.

! Tussenkomstlimieten: 

• wat betreft de toegekende voorschotten van 
verdedigingskosten dient de verzekeringnemer 
deze voorschotten terug te betalen wanneer 
door ons wordt aangetoond of bij een definitieve 
rechterlijke beslissing wordt vastgesteld dat de 
vordering niet onder deze overeenkomst was 
gedekt;

• voor de schade-eisen betreffende 
tewerkstellingsaangelegenheden worden niet 
ten laste genomen de vergoedingen die betaald 
dienen te worden in uitvoering van hetzij een 
overeenkomst, hetzij krachtens de wet- of 
regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

Deze overeenkomst waarborgt de schade-eisen ingesteld tegen de verzekerden in de hele wereld, met uitsluiting van de schade- 
eisen ingesteld voor de rechtsmachten van en/of onder de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het sluiten van het contract: alle gekende omstandigheden van het risico exact melden.

• In de loop van het contract: elke wijziging in de omstandigheden melden die het risico aanzienlijk en blijvend kan verhogen.

• Bij een schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en omvang van de schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de  
algemene of speciale voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen, met inbegrip van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten.

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

De premie is jaarlijks vooraf betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling is  
mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de dag die in het verzekeringscontract vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

Tenzij anders vermeld in de speciale voorwaarden wordt de overeenkomst afgesloten voor een periode van een jaar en wordt ze 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van een jaar, behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden vóór 
de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het verzekeringscontract kan worden opgezegd met een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een 
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. De opzegging moet ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract 
gebeuren. 
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