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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? 

 
Wanneer u als bestuurder of zaakvoerder van een bedrijf een professionele fout begaat vergoeden wij de schade die u heeft 
veroorzaakt.  
 
 
 
 
 
  

Verzekering BA Bestuurders en  

Maatschappelijke Lasthebbers 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

MS Amlin Product : Verzekering BA Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers 

 Wat is verzekerd?  
 

Basiswaarborgen 

 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: de financiële gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, wegens 

fouten door hen begaan of waarvoor ze als bestuurder wettelijk aansprakelijk zijn.  

 Verdedigingskosten: zijn eveneens verzekerd, de burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve verdedigingskosten voor fouten 

door de verzekerden begaan. 

 

Bijkomende waarborgen 

 Externe mandaten 

 Tewerkstellingsaangelegenheden 

 PDA100 

 Kosten van onderzoek 

 Vertegenwoordigingskosten 

 Rechtsvervolgingskosten 

 Herstel van Reputatieschade 

 Kosten van Psychologische bijstand 

 Samenstellingskosten borgsom 

 Uitleveringskosten 

 Posterioriteit voor een gepensioneerde of ontslagnemende verzekerde 

 Onafhankelijke bestuurders 

 Wat is niet verzekerd?  
 
Belangrijkste uitsluitingen  

 Opzettelijke fout door de verzekerde begaan of met zijn medeweten gepleegd;  
 Het feit dat de verzekerde een persoonlijk voordeel heeft genoten waarop hij wettelijk geen recht had; 
 Gekende feiten bij het sluiten van het contract; 
 De boetes en andere vergoedingen; 
 Lichamelijke, materiële en niet-materiële gevolgschade. 
 

 Waar ben ik verzekerd? 
 

 De dekking is wereldwijd verworven met uitsluiting van de USA en Canada.  
 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Het bedrag van de waarborg, vermeld in de bijzondere voorwaarden, vormt de maximale tussenkomst van de maatschappij per 
schadegeval en per verzekeringsjaar. 
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 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij sluiting van het contract 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade 
‐ U moet alle middelen aanwenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken. 
‐ U moet onmiddellijk ons op de hoogte brengen. 

‐ U Bent ook verplicht om medewerking te verlenen om de oorzaak en de omstandigheden van het schadegeval vast te stellen. 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

  
U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Deze premie kan forfaitair 
en/of voorlopig zijn. De voorlopige premie wordt afgerekend bij het verlopen van de verzekeringstermijn.  

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

 
U kan het verzekeringscontract opzeggen door ons hier ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van op de hoogte te 
brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 


