
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor 
alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden 
betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Bestuurders dekt de burgerrechtelijke verdedigingskosten van de bestuurders tegen de eisen 
tot vergoeding van schade die wordt toegebracht aan derden en die voortvloeit uit aansprakelijkheid verwekkende feiten overkomen tijdens 
de uitoefening van hun functie van bestuurder in de aangegeven onderneming(en). De verzekering kan aangevuld worden met een verzekering 
Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

Basisdekking
 ✔ Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Gedekte schade:
 – Burgerlijke verdedigingskosten
 – Reddingskosten

Dekkingen (inbegrepen in de premie):
 – Echtgenoot, erfgenamen, … 
 – Dochtervennootschap met een positief eigen vermogen, 

maatschappelijke zetel in de EER, … 
 – Externe mandaten in een externe entiteit met een positief 

eigen vermogen, maatschappelijke zetel in de EER, …
 – Geassocieerde vennootschap, vermeld in de bijzondere 

voorwaarden
 – Voorschieten van de verdedigingskosten 
 – Vergoeding van de geldelijke gevolgen die voortvloeien 

uit de eisen, die ten laste worden genomen wegens 
een vooraf bestaande garantieclausule en die tegen de 
verzekerden werden ingesteld tijdens de dekkingsperiode 

 – Entity cover 
 – Verdedigingskosten bij letselschade en zaakschade 
 – Onderzoekskosten voor de voorbereiding van de 

persoonlijke verdediging van de verzekerden 
 – Kosten voor het herstel van de reputatie 
 – Crisiskosten ten gevolge van de handeling van de 

reguleringsinstantie 
 – Managementsvennootschappen 
 – Taksen en belastingen
 – Administratieve boetes
 – Onafhankelijke bestuurders (Corporate Governance)
 – Tewerkstellingsfout: verbreking, niet-hernieuwing van 

een arbeids overeenkomst, discriminatie bij aanwerving, 
pesten, …

Verzekering Rechtsbijstand (mits een bijzondere premie)
Strafrechtelijke verdediging

Wat is niet verzekerd?

 ✘ Eisen tot schadevergoeding met betrekking tot de verzekering 
burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid, producten- en 
werkenaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, brand 
of “Patronale BA”

 ✘ Eisen tot schadevergoeding voorzien in verplichte verzekerin-
gen

 ✘ Eisen met als doel een persoonlijk voordeel of een bezoldi-
ging van een verzekerde

 ✘ Eisen gebaseerd op een opzettelijke daad door de verzekerde 
of met zijn medeplichtigheid 

 ✘ Strafrechtelijke boeten, schadevergoeding als strafmaatregel 
of afschrikmiddel

 ✘ Oprichtersaansprakelijkheid
 ✘ Aansprakelijkheid van de verzekerden voor beslissingen 

of verrichtingen die een vennootschap van de groep een 
onrechtmatig financieel nadeel berokkend hebben ten gunste 
van een andere vennootschap van deze groep

 ✘ Schade door oorlog, aanslag of arbeidsconflict
 ✘ Eisen tot vergoeding van letselschade, zaakschade en 

onstoffelijke schade die er het gevolg van zijn
 ✘ Schade door milieuaantasting
 ✘ Borgtocht
 ✘ Belasting, taks en heffing (behoudens de eis wegens niet-

betaling btw of bedrijfsvoorheffing of wegens RSZ-bijdragen 
bij faillissement)

 – Specifieke uitsluitingen voor de verzekering Rechtsbijstand, 
zoals: gerechtelijke, transactionele, administratieve of 
economische boeten
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Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting de forfaitaire premie te betalen op de in de bijzondere voorwaarden vermelde vervaldag. U ontvangt hiertoe 
uitnodigingen tot betaling. Tegen bepaalde voorwaarden kunt u zonder bijkomende kosten kiezen voor een gesplitste premiebetaling. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt 
afgesloten voor een minimale duurtijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste 
premie en na ondertekening van de overeenkomst. 
De dekking strekt zich uit tot:

 – de eisen ingesteld tijdens de verzekeringsperiode wegens fouten begaan tijdens de verzekeringsperiode
 – de eisen ingesteld tijdens de verzekeringsperiode wegens fouten begaan vóór de verzekeringsperiode, behalve indien deze fouten reeds 

geleid hebben tot opstarten van een procedure, reeds werden aangegeven aan een andere verzekeraar of reeds gekend waren bij de 
onderschrijving van de verzekeringsovereenkomst

De dekking wordt uitgebreid tot de eisen die verbonden zijn aan een fout begaan tijdens de verzekeringsperiode en die geformuleerd worden 
tijdens de nadekkingsperiode, voor zover het risico op het einde van de verzekeringsperiode niet door een andere verzekeraar wordt gedekt. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst moet 
opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als 
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar 

 – In de loop van de overeenkomst: 
• iedere wijziging meedelen die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico kan betekenen

(voorbeelden: fusie, controle door andere rechtspersoon, …)
• de berekeningsgegevens voor de premie overmaken
• de meest recente gepubliceerde jaarrekeningen, het verslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris-

revisor bezorgen op vraag van de verzekeraar
 – Bij schadegeval:

• alle redelijke maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, het schadegeval, de juiste omstandigheden, de omvang van de 

schade melden
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval (voorbeelden: de expert ontvangen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

akten overmaken)

Waar ben ik gedekt?

 ✔ Wereldwijd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Schade door hetzelfde verwekkend feit ! Bedrag van de schadevergoeding dat boven de vergoedingslimieten gaat voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden ! Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft). De eigen risico’s staan vermeld in 
de algemene en/of bijzondere voorwaarden ! Allocatie: tussenkomst in functie van de verdeling tussen gedekte en niet-gedekte elementen van de eis ! Dekking per verzekeringsjaar


