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Dit document heeft tot doel U een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze
verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd in functie van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is
niet exhaustief. U vindt de volledige informatie betreffende dit verzekeringsproduct in de algemene en bijzondere voorwaarden
van deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
De bestuurdersaansprakelijkheidspolis dekt de aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap in het geval van een
schade-eis welke voortvloeit uit beslissingen en handelingen binnen het kader van hun mandaat als bestuurder.
Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?











De schadeloosstelling en de verdedigingskosten
naar aanleiding van een tegen u ingestelde
schade-eis of onderzoek in verband met uw
bestuursfout.
De schadeloosstelling en de verdedigingskosten
betaald door de vennootschap ten titel van
vrijwaring voor een tegen u ingestelde schade-eis
of onderzoek in verband met uw bestuursfout
De schadeloosstelling en de verdedigingskosten
ten gevolge van een tegen u ingestelde schade-eis
of onderzoek in verband met een bestuursfout
gemaakt in het kader van een extern mandaat
Uw verdedigingskosten gemaakt in het kader van
een schade-eis voortvloeiend uit een milieuinbreuk
Een aantal bijkomende kosten voortvloeiend uit
een tegen u ingestelde schade-eis of onderzoek in
verband met een bestuursfout:








Kosten voor Reputatieherstel
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Burgerrechtelijke en/of administratiefrechtelijke
boetes en sancties
Kosten voor psychologische bijstand
Reis en verblijfskosten van familieleden
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Gekende feiten of omstandigheden en voorgaande
schade-eisen
Lichamelijke en materiële schade
Schade-eisen ingesteld in de Verenigde Staten van
Amerika namens een verzekerde of de
onderneming
Beroepsaansprakelijkheid
Lonen en opzegvergoedingen
Boetes en sancties behalve wanneer wettelijk
verzekerd
Belastingen / taksen behalve in geval van
persoonlijke aansprakelijkheid enf insolvabiliteit
van de maatschappij

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verweerskosten bij uitleveringsprocedures,
Rechtsvervolgingskosten en Dekking voor
insolventiehoorzittingen
De kosten van samenstelling van de borgsom
in het kader van een civiele of strafrechtelijke
procedure

Intentionele handelingen
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Het verzekerde bedrag zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden.
Het verzekerde bedrag is de nominale waarde
vermeld in de bijzondere voorwaarden van de
polis, die het maximale betaalbare bedrag per
schade en per verzekeringsperiode onder deze
polis beschrijft.
Additionele limieten zoals beschreven in de
bijzondere voorwaarden
(voor bescherming
onafhankelijke bestuurders en uitbreiding milieu)
Sublimiteiten zoals beschreven in de bijzondere en
/ of algemene voorwaarden
Vrijstelling zoals beschreven in de bijzondere
voorwaarden (enkel voor vergoedbare schade in
de US)
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De verzekeraar is niet gehouden tot het verlenen
van dekking en de verzekeraar is niet gehouden
om enige schade-eis uit te betalen of enig voordeel
onder de polis te verlenen voor zover de dekking,
betaling van de schade-eis of verlening van het
voordeel
de
verzekeraar,
haar
moedervennootschap
of
haar
ultieme
controlerende entiteit zou blootstellen aan een
sanctie, verbod of beperking op grond van
resoluties van de Verenigde Naties of handels- of
economische sancties, wet- en regelgeving van de
Europese Unie, België of de Verenigde Staten van
Amerika.

Waar ben ik verzekerd?

 Wereldwijde dekking
Wat zijn mijn verplichtingen?
— Betalen van de premie
— De vragen op het voorstelformulier, op een eerlijke, duidelijke en volledige manier, beantwoorden
— Een schadegeval zo snel mogelijk melden aan de verzekeraar alsook alle redelijke maatregelen treffen om de
schade te beperken of te vermijden.
— Feiten of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een schade-eis zo snel als mogelijk melden aan de
verzekeraar.
— De verzekeraar op de hoogte brengen van elke wijziging die kan leiden tot een materiële toename van het risico,
als de dewelke vermeld staat in de polis

Wanneer en hoe betaal ik?
U zal een kwijting krijgen na aanvang en voor elke hernieuwing. Deze kwijting dient U binnen de 15 dagen te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Dit verzekeringscontract is geldig gedurende de verzekeringsperiode vermeld in de bijzondere voorwaarden of in het
laatst uitgegeven bijvoegsel en zal, aan het eind van deze periode, stilzwijgend hernieuwd worden voor een periode van
12 maanden, behoudens indien één van de partijen de polis opzegt uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum
Dit is een ‘claims made’ polis. Deking onder deze polis wordt alleen verleend voor schade-eisen die voor het eerst tegen
een verzekerde worden ingesteld tijdens de verzekeringsperiode.
Bij beëindiging van het verzekeringscontract, behoudens wegen niet betaling van de premie; zal de dekking worden
uitgebreid tot de schade-eisen tegen u ingesteld en bij ons aangemeld tijdens de uitloopperiode van 60 maanden volgend
op de beëindigingsdatum van deze polis, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen van de Belgische wet
van 4 April 2014, en artikel 142 § 2 in het bijzonder, en zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden van de polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw polis opzeggen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag,
door een aangetekende brief te sturen naar AIG Europe Ltd, Pleinlaan 11, 1050 Brussel.

