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Klik op de vraag om het
antwoord te lezen.

Wie is de verzekeringnemer?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Wie zijn de verzekerden?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Voor wie geldt deze verzekering nog meer?������������������������������������������������������������������������������������������3
Wanneer is een rechtspersoon van u?������������������������������������������������������������������������������������������������3
Wat bedoelen we met gebeurtenis, aanspraak, melding, omstandigheid?�����������������������������������������������3
Wanneer geldt deze verzekering?��������������������������������������������������������������������������������������������������������4
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Welke veranderingen meldt u direct aan ons?��������������������������������������������������������������������������������������4
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Wanneer meldt een verzekerde schade?���������������������������������������������������������������������������������������������5
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Wat doet een verzekerde bij schade?��������������������������������������������������������������������������������������������������5
Wat doet een verzekerde niet bij schade?��������������������������������������������������������������������������������������������5
Wat als de verzekerde zich niet houdt aan de verplichtingen bij schade?������������������������������������������������5
Wat als de verzekerde zich bewust niet houdt aan de verplichtingen bij schade?������������������������������������5
Wie bepaalt de hoogte van de schade?�����������������������������������������������������������������������������������������������5
Wie regelt de schade?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Wie mogen schikkingen aangaan?������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Wat als een verzekerde ook op een andere verzekering is verzekerd?����������������������������������������������������6
Wat als een verzekerde recht heeft op vergoeding van uw bedrijf of rechtspersoon?�������������������������������6
Wat als een verzekerde schade meldt nadat de verzekering is gestopt?�������������������������������������������������6
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Rubriek 1. Algemeen
1.

Wie is de verzekeringnemer?
Verzekeringnemer = u.
• Rechtspersoon die de verzekering heeft afgesloten.
-- U gaat over het contract.
-- U betaalt de premie.
-- U kunt de verzekering stoppen.
-- U kunt vragen de verzekering te veranderen.

2.

Wie zijn de verzekerden?
Bestuurders of commissarissen/toezichthouders van uw rechtspersonen.
• Volgens de statuten benoemd.
• Of volgens een besluit van de aandeelhouders.
• Ook oud-bestuurders.
Bestuurders van een managementvennootschap die uw rechtspersonen besturen of hebben bestuurd.
• Volgens de statuten benoemd.
Werknemers die uw rechtspersonen besturen of hebben bestuurd.
• Volgens de statuten benoemd.
• Of volgens een besluit van de aandeelhouders.
Werknemers die het beleid van uw rechtspersonen bepalen of hebben bepaald.
• Vergelijkbaar met een bestuurder.
Iedereen die vereffenaar is of is geweest.
• Volgens de statuten benoemd.

3.

Voor wie geldt deze verzekering nog meer?
De echtgenoot of geregistreerd partner van een verzekerde.
• Als de echtgenoot of geregistreerd partner aansprakelijk wordt gesteld voor iets wat de verzekerde doet
of niet doet.
De erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers of rechtsopvolger van een verzekerde.
• Als zij aansprakelijk gesteld worden voor iets wat de verzekerde gedaan of niet gedaan heeft.

4.

Wanneer is een rechtspersoon van u?
U heeft meer dan de helft van het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.
• Wel of niet door een overeenkomst met de andere aandeelhouders.
U kunt meer dan de helft van de bestuurders of toezichthouders benoemen of laten aftreden.

5.

Wat bedoelen we met gebeurtenis, aanspraak, melding, omstandigheid?
Gebeurtenis = voorval dat leidt tot aanspraak op een verzekerde.
Aanspraak = de aansprakelijkstelling van een verzekerde.
• Een ander eist schadevergoeding van de verzekerde.
-- Een eis om iets te doen of na te laten is geen aanspraak.
Melding = het moment dat een verzekerde de aanspraak meldt bij ons.
• Dit moment bepaalt of deze verzekering geldt voor deze aanspraak.
Omstandigheid = een voorval waarvan u verwacht dat er een aanspraak volgt.
• Maar er ligt op dit moment nog geen aanspraak bij u.
• Meld een omstandigheid direct bij stopzetten van de verzekering.
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Rubriek 1. Algemeen
6.

Wanneer geldt deze verzekering?
Als een aanspraak volgt op een gebeurtenis die voor het begin van de verzekering plaatsvindt.
• En u niet wist of kon vermoeden dat een verzekerde hiervoor aansprakelijk gesteld zou worden.
• En de verzekerde tijdens de verzekering toch aansprakelijk gesteld wordt.
-- En de verzekerde deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.
Als een aanspraak volgt op een gebeurtenis die tijdens de verzekering plaatsvindt.
• En de verzekerde tijdens de verzekering aansprakelijk gesteld wordt.
-- En de verzekerde deze aansprakelijkstelling tijdens de verzekering meldt.
Als een gebeurtenis tijdens de verzekering plaatsvindt.
• En de verzekerde tijdens de verzekering nog niet aansprakelijk gesteld is.
-- Maar het waarschijnlijk is dat verzekerde later aansprakelijk gesteld kan worden.
En de verzekerde dit tijdens de verzekering meldt.

7.

Waar geldt deze verzekering?
In de hele wereld, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade volgens het recht van de Verenigde Staten van
Amerika of Canada.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada
veroorzaakte schade.
• Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada
geleden schade.

8.

Welke veranderingen meldt u direct aan ons?
• Een ander koopt meer dan 50% van de activa van een rechtspersoon.
• Een rechtspersoon gaat naar de beurs.
• U koopt een nieuwe rechtspersoon of richt een nieuwe rechtspersoon op.
-- En de nieuwe deelneming is groter dan 25% van het (huidige) balanstotaal.
• Een rechtspersoon fuseert.
• Er wordt beslag gelegd op een rechtspersoon.
• Een rechtspersoon heeft financiële problemen.
-- Betalingsmoeilijkheden.
-- Anderen krijgen hier bericht over.
-- Executoriale beslagen of bodembeslagen.
• Ook faillissement en uitstel van betaling.
Direct = uiterlijk 2 maanden nadat het definitieve besluit voor de verandering is genomen.
Wij mogen de aansprakelijkheidsverzekering dan binnen 2 maanden veranderen of stoppen.
Wij mogen de premie dan aanpassen.
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Bij schade
9.

Wanneer meldt een verzekerde schade?
Zodra de verzekerde aansprakelijk gesteld wordt.
• Of het waarschijnlijk is dat hij later aansprakelijk gesteld wordt.

10.

Wanneer meldt een verzekerde een omstandigheid?
Zodra een verzekerde vermoedt dat een voorval leidt tot een aanspraak.
En het waarschijnlijk is dat hij na stopzetten van verzekering de aanspraak ontvangt.
• Verzekerde meldt een omstandigheid altijd schriftelijk.
• Verzekerde geeft in de melding informatie over de gebeurtenis die tot schade heeft geleid.
• Verzekerde vermeldt wie de vermoedelijke eisers zijn.
• Verzekerde geeft alle informatie die hij heeft over de hoogte van het schadebedrag.

11.

Wanneer geldt een omstandigheid als gemeld?
Zodra wij schriftelijk bevestigen dat wij de melding als omstandighedenmelding accepteren.

12.

Wat doet een verzekerde bij schade?
•
•
•
•
•
•

13.

verzekerde
verzekerde
verzekerde
verzekerde
verzekerde
verzekerde

werkt mee aan de afhandeling van de schade.
geeft ons alle informatie die nodig is om de omvang de schade vast te stellen.
helpt ons de betaalde schade vergoeding op een ander terug te halen.
doet aangifte bij de politie bij een (mogelijk) strafbaar feit.
meldt het ons als hij betrokken wordt bij een strafproces of tuchtprocedure.
geeft alle verzekeringen op die deze schade verzekeren.

Wat doet een verzekerde niet bij schade?
•
•
•
•
•

14.

De
De
De
De
De
De

Zeggen dat hij wel of niet schuldig is.
Zeggen dat hij wel of niet aansprakelijk is.
Betalen voor de schade.
Iets zeggen of doen wat nadelig is voor ons.
Post over de schade beantwoorden.
-- Bijvoorbeeld: een dagvaarding.
-- Bijvoorbeeld: een brief waarin iemand de verzekerde aansprakelijk stelt.

Wat als de verzekerde zich niet houdt aan de verplichtingen bij schade?
Dan verliest verzekerde het recht op vergoeding van schade en kosten.
• Alleen als wij hierdoor in een redelijk belang zijn geschaad.
• Niet als verzekerde de feiten erkent.
• Niet als verzekerde terecht zegt dat hij schuldig of aansprakelijk is.

15.

Wat als de verzekerde zich bewust niet houdt aan de verplichtingen bij schade?
Dan verliest verzekerde het recht op vergoeding van schade en kosten.
• Als verzekerde doet dit om ons te misleiden.

16.

Wie bepaalt de hoogte van de schade?
Wij.
• Is de schade hoger dan het verzekerd bedrag? Dan overleggen wij met de verzekerde.
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Rubriek 1. Algemeen
Bij schade
17.

Wie regelt de schade?
Wij regelen de schade namens de verzekerde en hebben hierbij de leiding.
• Wij mogen verweer voeren.
• Wij mogen de ander rechtstreeks betalen.
• Wij mogen zelf afspraken maken met de ander.

18.

Wie mogen schikkingen aangaan?
Wij mogen namens de verzekerde rechtstreeks schikkingen aangaan met de ander.
• Willen wij een schikkingsaanbod accepteren en verzekerde niet?
-- Dan kan de verzekerde vragen om een bindend advies.
• De bindend adviseur beslist of de verzekerde op juiste gronden vindt dat het schikkingsaanbod niet
geaccepteerd moet worden.
• Wij en u kiezen samen de bindend adviseur.
• Degene die het meest ongelijk krijgt, betaalt de kosten.
• De bindend adviseur bepaalt wie het meest ongelijk heeft.
• Wil de verzekerde het schikkingsaanbod in geen geval accepteren?
-- Dan is een schadevergoeding die verzekerde moet betalen boven het schikkingsaanbod niet
verzekerd.

19.

Wat als een verzekerde ook op een andere verzekering is verzekerd?
De andere verzekering gaat voor.
• Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan.
• Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.

20.

Wat als een verzekerde recht heeft op vergoeding van uw bedrijf of rechtspersoon?
De rechtspersoon of het bedrijf gaat voor.
• Kan de rechtspersoon of het bedrijf niet alles betalen? Dan betalen wij het tekort.

21.

Wat als een verzekerde schade meldt nadat de verzekering is gestopt?
De verzekering geldt niet meer.
• Wel als wij de verzekering gestopt hebben.
-- En u de aanspraak binnen 2 jaar meldt.
-- En de gebeurtenis in de verzekerde periode viel.
-- En u op moment van stoppen een extra premie van 15% van de laatste jaarpremie betaald heeft.
• Wel als de verzekering is gestopt omdat u de verzekering heeft gestopt.
-- En u de aanspraak binnen de afgesproken termijn (kan maximaal 8 jaar zijn) meldt.
-- En de gebeurtenis in de verzekerde periode viel.
-- En u op moment van stoppen een extra premie van 15% van de laatste jaarpremie per gekozen aantal
jaar (maximaal 8 jaar) betaald heeft.
• Wel als de verzekering is gestopt omdat uw vennootschap failliet gaat.
-- En u de aanspraak binnen de afgesproken termijn (kan maximaal 8 jaar zijn) meldt.
-- En de gebeurtenis in de verzekerde periode viel.
-- En u op moment van stoppen een extra premie van 15% van de laatste jaarpremie per gekozen aantal
jaar (maximaal 8 jaar) betaald heeft.
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Inhoud

Klik op de vraag om het
antwoord te lezen.

Verzekerd
22.
23.
24.
25.

Welke schade is verzekerd?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Wanneer is een verzekerde aansprakelijk voor een schade?�����������������������������������������������������������������8
Welk schadebedrag is verzekerd?�������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd?�������������������������������������������������������������������������������������8

Niet verzekerd
26.

Welke schade is niet verzekerd?���������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 2 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen/Toezichthouders

September 2016

7

Inhoud Schade aan anderen

Startpagina

Rubriek 2. Schade aan anderen
Verzekerd
22.

Welke schade is verzekerd?
Vermogensverlies in geld van anderen.
• Anderen = iedereen behalve de verzekerde die is aangesproken voor de schade.
• Waarvoor een verzekerde als bestuurder of toezichthouder aansprakelijk is.
• Bijvoorbeeld: door onbehoorlijk of onzorgvuldig uitvoeren van taken als bestuurder.

23.

Wanneer is een verzekerde aansprakelijk voor een schade?
Als hij dat is volgens alle wetten en regels (regelgeving).
• In Nederland volgens de Nederlandse wetten en regels (regelgeving).
• In het buitenland volgens de wetten en regels (regelgeving) van het land.
-- Niet verzekerd: aansprakelijkheid volgens het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

24.

Welk schadebedrag is verzekerd?
Per aanspraak betalen wij maximaal het bedrag op het polisblad.
• Is meer dan 1 verzekerde aansprakelijk voor 1 gebeurtenis? Dan tellen we die als 1 aanspraak.
• Is er meer dan 1 aansprakelijkstelling voor 1 gebeurtenis? Dan tellen we die als 1 aanspraak.
-- De datum van de 1e aansprakelijkstelling bepaalt of deze verzekering geldt voor de aanspraak.
Per verzekeringsjaar betalen wij een maximaal bedrag.
• Dit bedrag staat op het polisblad.
• Dit geldt voor alle verzekerden samen.
• Het moment van de 1e aanspraak bepaalt bij welk verzekeringsjaar de aanspraak hoort.
• Dit bedrag is inclusief wettelijke rente.

25.

Welke kosten zijn naast de schade verzekerd?
Kosten voor verweer.
• Als een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld (terecht of onterecht).
• Als een verzekerde voor schade aan het milieu aansprakelijk wordt gesteld.
-- Niet verzekerd: de schade aan het milieu.
• Als wij een rechtszaak starten.
• Als wij beslissen bij een strafproces of tuchtprocedure rechtshulp in te schakelen voor de verzekerde.
• Maximaal het bedrag aan kosten voor verweer dat op het polisblad staat.
-- Dit bedrag geldt voor alle verzekerden samen.
• Per schade en per verzekeringsjaar.
Persoonlijke kosten van een verzekerde.
• Voor opheffing van een beslag dat is gelegd op zaken van een verzekerde.
• Voor borg die een verzekerde heeft betaald.
• Voor publicaties die een verzekerde heeft gerectificeerd.
-- Om reputatieschade te beperken.
-- Niet verzekerd: publicaties van de verzekeringnemer of verzekerde rechtspersonen.
• Overige kosten.
-- Niet verzekerd: loon dat een verzekerde niet krijgt.
• De persoonlijke kosten moeten het gevolg zijn van een gedekte aanspraak.
• Maximaal het bedrag aan persoonlijke kosten dat op het polisblad staat.
-- Dit bedrag geldt voor alle verzekerden samen.
• Per schade en per verzekeringsjaar.
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Rubriek 2. Schade aan anderen
Niet verzekerd
Kijk ook in de algemene rechten & plichten.
In onze algemene rechten & plichten staan situaties die nooit verzekerd zijn.
• Sanctiewet 1977.
• Ernstige conflicten (molest).
• Atoom.
• Fraude.
• Terreur.
• Niet nakomen rechten & plichten.
Per situatie staat in de algemene rechten & plichten precies wat nooit verzekerd is.
Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en
Commissarissen/Toezichthouders.

26.

Welke schade is niet verzekerd?
Schade aan zaken.
• Schade = kapot, weg of verontreinigd.
-- Ook de directe gevolgen daarvan.
• Schade aan losse zaken.
• Schade aan onroerend goed.
• Schade aan dieren.
Schade aan personen.
• Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
-- Ook de directe gevolgen daarvan.
• Ziekte (lichamelijk of geestelijk).
-- Ook de directe gevolgen daarvan.
• Overlijden.
-- Ook de directe gevolgen daarvan.
Schade aan het milieu.
• Schade = verontreiniging van de bodem, de lucht, oppervlaktewater, ondergronds water of
ondergrondse watergang.
-- En alles wat daarmee te maken heeft.
Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet.
• Niet als de schade er ook zou zijn zonder de gemaakte afspraak.
Betalingen met een straf.
• Bijvoorbeeld: dwangsom of boete.
-- En alles wat daarmee te maken heeft.
Een verzekerde doet iets met de bedoeling om een verzekerde of een ander voordeel te geven.
• En alles wat daarmee te maken heeft.
• Ook als er geen voordeel is.
Een verzekerde is bewust niet goed verzekerd.
• De verzekerde sluit bewust geen verzekering af.
• Of: de verzekerde verlengt een verzekering niet of niet op tijd.
• Of: de verzekerde betaalt de premie niet.
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Rubriek 2. Schade aan anderen
Vervolg

26.

Welke schade is niet verzekerd?
Een verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
• Met het doel schade toe te brengen.
• Zonder het doel schade toe te brengen.
-- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
• Geldt alleen voor de verzekerde die het gedrag vertoont.
• Alleen of in een groep.
-- Ook niet verzekerd: als verzekerde zelf niets doet.
-- Wel verzekerd: als de verzekerde bewijst dat hij het niet wist.
 En verzekerde valt niets te verwijten.
Een verzekerde pleegt een vermogensdelict.
• Bijvoorbeeld: diefstal, afpersing, bedreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte.
• Geldt alleen voor de verzekerde die het gedrag vertoont.
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Vragen? Bel ‘Even Apeldoorn’
Even Apeldoorn bellen (055) 579 8600
Onze medewerkers maken graag tijd voor u.
www.centraalbeheer.nl/zakelijk
Op onze website vindt u alle informatie over onze verzekeringen en financiële diensten.
U kunt een brief sturen naar:
Centraal Beheer
Postbus 700
7300 HC Apeldoorn

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V.,
statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.
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