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Mc-Pro

Management Company Protection – MC-Pro
De zekerheid voor een managementvennootschap

Het aantal managementvennootschappen die worden opgericht in België neemt jaarlijks toe.
Bij het oprichten van een managementvennootschap is het belangrijk dat de vennootschap en
haar bestuurder(s) volledig gedekt zijn voor de nieuwe risico’s waarvoor zij aansprakelijk kunnen
worden gesteld.

Voorbeeld
Met twintig jaar ervaring in HR Management, besluit mevrouw Smith om op zelfstandige basis als HR Manager te
werken via een eigen managementvennootschap. Haar inkomsten worden op dit moment niet langer
onderworpen aan personenbelasting, maar aan vennootschapsbelasting. Dit valt voordeliger uit. Voor de
Opdrachtgever is het een voordeel dat mevrouw Smith niet langer als werknemer wordt beschouwd. De hieraan
verbonden kosten, zoals patronale bijdragen en een verzekering arbeidsongevallen, vallen weg. De bescherming
die mevrouw Smith als werknemer had, valt echter ook weg indien zij via haar managementvennootschap werkt.
In dit geval wordt ze immers als derde beschouwd. Hierdoor kan zij, in tegenstelling tot een werknemer,
aangesproken worden voor elke fout in de uitoefening van haar activiteit.
MC-Pro
AIG heeft een verzekeringspakket ontwikkeld dat Beroepsaansprakelijkheid (PI), Bestuurdersaansprakelijkheid
(D&O), Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating én Tewerkstellingsaansprakelijkheid (EPL) combineert. Daarnaast
heeft de klant binnen deze MC-Pro verzekering de optie om een bijkomende dekking te krijgen voor een World
Business Card reisverzekering en/of een 24/24 ongevallenverzekering.

MC-Pro

Verzekeringspakket
Beroepsaansprakelijkheid (PI) en BA Uitbating
Een MC-Pro polis beschermt de activa van de managementvennootschap met een
beroepsaansprakelijkheidsdekking. Deze dekt de verdedigingskosten en
schadeloosstellingen die de managementvennootschap verschuldigd zou zijn voor
gemaakte fouten in de dienstverlening aan de Opdrachtgever. Een uitbreiding BA
Uitbating vervolledigt het aansprakelijkheidsgeheel.
Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)
De polis biedt dekking voor bestuursfouten binnen de managementvennootschap
waarbij zowel de verdedigingskosten als schade verzekerd zijn. Opgepast: deze polis dekt
geen bestuursfouten binnen verschillende Raden van Bestuur. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dient voor dergelijke bestuursfouten steeds onderschreven
te worden op het niveau van de onderneming waarin de bestuurder actief is.
Tewerkstellingsaansprakelijkheid (EPL)
De persoon die een managementvennootschap opricht, werkt ook vaak samen met
medewerkers van de Opdrachtgever. Wetten en richtlijnen met betrekking tot
tewerkstelling zorgen voor een steeds betere bescherming van werknemers. Denk hierbij
aan pesterijen, discriminatie alsook seksuele intimidatie die steeds vaker worden
gemeld en kunnen leiden tot dure schadevergoedingen. De MC-Pro verzekering
beschermt de managementvennootschap en haar zaakvoerders / bestuurders tegen
inbreuken op de tewerkstellingsregelgeving.
(Optioneel) Reisverzekering (WBC)
De MC-Pro verzekering biedt de klant de mogelijkheid zich aan te sluiten op de World
Business Card dekking die een volledige reisverzekering aanbiedt voor zowel beroepsals privéreizen.

(Optioneel) Persoonlijke ongevallendekking 24/24
Deze dekking biedt in geval van een ongeval volgende waarborgen aan indien voor een
conventioneel jaarsalaris van € 15.000 wordt geopteerd:
• Overlijden en Blijvende Invaliditeit: 4 keer conventioneel loon wat een kapitaal van
€ 60.000 oplevert.
• Tijdelijke Ongeschiktheid: 90% van 1/365e van het conventioneel loon per dag, wat
een vergoeding van € 37/dag oplevert, wachttijd 14 dagen, uitkering gedurende een
periode van maximaal één jaar.
Het maximum conventioneel loon dat kan verzekerd worden is € 125.000.
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Eenvoudige vragenlijst met tarificatietabel
De MC-Pro verzekering is eenvoudig te onderschrijven. Het vereist enkel een volledig ingevulde en
ondertekende korte vragenlijst. In de meeste gevallen is er geen noodzaak om het risico te verwijzen naar
AIG aangezien de vragenlijst een vooraf bepaalde tarificatie bevat die, eenmaal bij akkoord door de klant,
aanvaarding van het risico inhoudt.
Voornaamste uitsluitingen
•
Bekende feiten, omstandigheden en eerdere schade-eisen
•
Opzet
•
Bestuursfouten in de hoedanigheid van bestuurder van een andere entiteit dan de
managementvennootschap
•
De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
AIG Dynamics
(+32) 02 739 96 96
aigdynamics@aig.com

www.aig.be
Disclaimer: dit document is uitsluitend bestemd voor makelaars

Dit is een reclame van AIG Europe S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht (RCS n° B 218806).
Maatschappelijke zetel te 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Verzekeraar met vergunning van het
Luxemburgs Ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances 7, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxemburg, GH Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu. Belgisch
bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België. RPR Brussel BTW BE 0692.816.659, ingeschreven bij de
Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 3084. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel, www.nbb.be. De inhoud van deze reclame dient enkel voor informatieve doeleinden en kan in geen
geval beschouwd worden als een advies of een aanbod tot contracteren en kan niet ingeroepen worden om
dekking te eisen of de verantwoordelijkheid van AIG te stellen. Uitsluitend de polisvoorwaarden - verkrijgbaar op
verzoek - geven een juridische bindende omschrijving van de dekking.

