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Product:

Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (D&O)

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?
Deze D&O beschermt de verzekerde natuurlijke personen tegen aansprakelijkheid voor vermogensschade
anders dan personen- en zaakschade als bestuurder, commissaris of toezichthouder van de rechtspersoon.

Wat is verzekerd?
✓ Aansprakelijkheid jegens derden
Deze verzekering verzekert de aansprakelijkheid van
verzekerde voor door derden geleden schade als
gevolg van een handelen of nalaten in de hoedanigheid van
bestuurder, commissaris of toezichthouder.
✓ Vrijwaring rechtspersoon
Binnen de grenzen van deze verzekering vergoedt de
verzekeraar de schade die de rechtspersoon als gevolg van
een gedekte aanspraak waarvoor de
rechtspersoon de verzekerde heeft schadeloos gesteld.
✓

Kosten van verweer
Kosten van verweer als u aansprakelijk wordt gesteld.

✓

Dekkingsuitbreidingen
Er kunnen dekkingsuitbreidingen van toepassing zijn op
uw verzekering. Deze staan opgesomd in de
polisvoorwaarden of zijn, indien van toepassing, expliciet
vermeld op uw polisblad.

✓ Verzekerd bedrag
Het bedrag waar u voor verzekerd bent kan verschillen per
verzekering en per verzekerde dekking. Voor de verzekerde
bedragen die voor u van toepassing zijn verwijzen wij u naar
uw polisblad.

Wat is niet verzekerd?
 Milieu en asbest
Schade in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een
milieuaantasting, asbest of asbesthoudende zaken.
 Opzet
 Vermogensdelict en persoonlijke bevoordeling
Schade als gevolg van een door verzekerde gepleegd
vermogensdelict of schade als gevolg van (beoogd)
ongeoorloofd bevoordelen.
 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
Schade die voortvloeit uit een beding en meer is dan de
wettelijke aansprakelijkheid.
 Opgelegde dwangsom en boete
 Bekende aanspraken en omstandigheden
Niet gedekt zijn aanspraken/omstandigheden waarmee verzekerde
bij het aangaan van de verzekering bekend was of bekend hoorde
te zijn.
 Onderlinge aansprakelijkheid VS
Onderlinge aanspraken tot vergoeding van schade ingesteld of
voortgezet binnen de VS zijn niet gedekt.
 Sancties en Handelsembargo’s
 Aanvullende dekkingsuitsluitingen
Indien van toepassing kunnen op uw polisblad aanvullende
uitsluitingen zijn vermeld.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

!
!
!

!

!

Aanspraken in de Verenigde Staten van Amerika
Voor aanspraken ingesteld binnen de Verenigde Staten van Amerika kan een eigen risico gelden, zoals op uw
polisblad vermeld.
Personen- en zaakschade
Personen- en zaakschade is niet verzekerd.
Verzekerde hoedanigheid
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid.
Dekkingsbeperking naar tijd
De aanspraak moet voor het eerst tijdens de verzekeringsperiode zijn ingesteld en tijdens de verzekeringsperiode
schriftelijk aan ons zijn gemeld.
Inloop en Namelding
Deze verzekering biedt geen dekking voor omstandigheden of aanspraken tot vergoeding van schade welke voor de
ingangsdatum zijn ingesteld. Deze verzekering biedt evenmin dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade
welke na de verzekeringsperiode zijn gemeld, tenzij wij dit expliciet met u overeenkomen.
Milieu-aantastingen
Inzake aanspraken met betrekking tot een milieu-aantasting zijn uitsluitend de kosten van verweer gedekt. Daarvoor
geldt een lager verzekerd bedrag.

Waar ben ik gedekt?
✓ Er is een wereldwijde dekking van toepassing.

Wat zijn mijn verplichtingen?
−
−
−
−
−

Informatieverstrekking bij aanvraag
U bent verplicht bij de aanvraag van de verzekering onze vragen eerlijk te beantwoorden en geen relevante
informatie achter te houden.
Melden van aanspraken en omstandigheden
U bent verplicht een aanspraak of omstandigheid zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan ons te melden. Verder
wordt aanbevolen direct contact op te nemen met uw adviseur.
Treffen van bereddingsmaatregelen
U bent verplicht voor zover mogelijk maatregelen te treffen om schade te voorkomen en te beperken.
Geen erkenning van aansprakelijkheid of het doen van betalingen
U dient zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid, het doen van betalingen, het op u nemen van
verplichtingen en het doen van uitgaven zonder onze toestemming.
Wijziging van het verzekerde risico
Indien het verzekerde risico wijzigt zoals omschreven in de polisvoorwaarden, bijvoorbeeld door het verwerven van
een nieuwe deelneming, fusie of overname, dient u ons daarover binnen 2 maanden schriftelijk te informeren.

Wanneer en hoe betaal ik?
−

U dient uw premie, de poliskosten en assurantiebelasting jaarlijks te betalen aan uw adviseur binnen de op de nota
gestelde termijn. De gegevens voor de betaling vraagt u op bij uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
−

−

De verzekeringsdekking begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De dekking eindigt op de
contractvervaldatum die op uw polisblad staat. Dit is een verzekering die, indien aangegeven, stilzwijgend met
eenzelfde contractstermijn wordt verlengd, behoudens opzeggingen conform de polisvoorwaarden.
Betaalt u de premie niet op tijd? Dan zal de dekking worden geschorst en eventueel de verzekering worden
beëindigd. Voor meer gronden die aanleiding geven tot het eindigen van uw verzekeringsdekking verwijzen wij u naar
uw polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?
−

De verzekering kan, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, schriftelijk aan het einde van de
contractstermijn worden opgezegd. Daarnaast kan de verzekering worden opgezegd per de ingangsdatum van een
wijziging van premie en/of voorwaarden. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

