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Bestuurdersaansprakelijkheid 
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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met be-
trekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de 
erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere Voorwaarden, attesten en 
bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) dekt de aansprakelijkheid van bestuurders (Directors & Officers) voor 
claims die tegen hen worden ingesteld tijdens de polisperiode of de ontdekkingsperiode voor een feitelijke of vermeende 
onrechtmatige daad in hun hoedanigheid van bestuurder.  
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 

 De aansprakelijkheid van bestuurders 
van de verzekerde  

 Burgerrechtelijke, administratieve en 
strafrechtelijke claims 

 Schadevergoeding en 
verdedigingskosten 

 Bestuursfuncties bij 
dochterondernemingen 

 Bestuursfuncties in externe entiteiten in 
aandelenvennootschappen 

 Reputatiekosten 
 Psychologische kosten 
 Kosten voor borgstelling/burgerlijke 

borg 
 Verdedigingskosten van bestuurders in 

geval van onderzoek tegen de 
onderneming 

 Verdedigingskosten van bestuurders in 
geval van bedrijfsdoodslag  

 Vervolgingskosten 
 Levenslange run-off 
 Automatische dekking voor nieuwe 

dochterondernemingen 
 

Wat zal worden terugbetaald? 
 

 Verdedigingskosten 
  Schadevergoeding 
 

Hoe hoog is de verzekerde som? 

 Bepaling van de gepaste tegemoetko-
mingsgrens wordt individueel met u be-
sproken 
 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Zijn onder andere uitgesloten  
x van dekking:  
x Bekende feiten, omstandigheden, han-

gende procedures en eerdere claims 
x Opzettelijke daden 
x Fraude 
x Geen verzekering voor letselschade en 

zaakschade (behalve voor verdedigings-
kosten) 
 
 
 

  

 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Geen dekking voor financiële instellin-
gen (financiële dienstverleners, banken, 
verzekeringsmaatschappijen, vastgoed- 
en andere fondsen, pensioenfondsen) 

! Geen dekking voor bedrijfsrevisoren, 
belastingadviseurs, advocaten, consul-
tants, financiële beleggingskantoren, 
makelaarskantoren 

! Geen dekking voor bedrijven in de zon-
ne-energiesector 

! Geen dekking voor bedrijven in de lote-
rij- en goksector 

 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Voor zover wettelijk toegelaten, bieden we wereldwijde dekking 
 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 
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Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden. 

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie.  
De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar of een looptijd van 3 jaar, met 
stilzwijgende hernieuwing voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt het verzekeringscontract opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse (of driejaarlijkse in 
geval van een lange termijn overeenkomst) vervaldag van de overeenkomst. De overeenkomst moet 
worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de 
overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


