
Als ondernemer draagt u de verantwoordelijkheid voor beslissingen in uw bedrijfs-
voering.  Een schending van verplichtingen, nalatigheid, fouten en verzuim als 
bestuurder kunnen al snel leiden tot een schadeclaim. Onze verzekering beschermt 
uw privévermogen en dekt de verdedigings kosten wanneer u persoonlijk 
aansprakelijk gesteld wordt.

Er zijn vele situaties waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. 
Denk bijvoorbeeld aan onbehoorlijke taakvervulling, misleidende voorstelling van zaken in de 
jaarrekening, het niet tijdig voldoen aan bepaalde verschuldigde premies, belastingen of een 
onrechtmatige daad. Bij AIG bent u standaard verzekerd voor:

• Schadevergoedingen en gerechtskosten
• Bescherming van uw privévermogen
• Automatisch dekking voor filialen
• Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders
• Verdedigingskosten
• Burgerlijke, strafrechtelijke –en administratieve vorderingen
• Kosten voor reputatieherstel
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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.

Unieke Kenmerken
Deze aansprakelijkheid geldt voor de hele raad van bestuur, raad van toezicht en directieraad 
van een N.V. en B.V. maar ook voor een stichting, vereniging of coöperatie.

Eenvoudige onderschrijving
Voor bedrijven in het KMO-
segment is enkel het doorgeven 
van het ondernemingsnummer 
en omzetcijfer al voldoende om 
een offerte uit te werken.

Vrije advocat keuze 
(in overleg)
Als u als bestuurder aansprakelijk 
wordt gesteld voor het begaan van 
fouten binnen uw takenpakket dan 
heeft u bij ons, in onderling overleg, 
vrije keuze van advocaat. 100% van 
de advocaatkosten worden door AIG 
terugbetaald (zie: Algemene 
Voorwaarden: PDA 100). 

Kosten verzekering
De minimale premie is € 225 voor 
het laagst te verzekeren bedrag van 
€ 250.000. Wij bieden standaard 
oplossingen voor bedrijven met een 
omzetcijfer tot € 250 miljoen. Voor 
hogere omzetten bieden wij 
oplossing op maat. Contacteer ons 
voor meer informatie.

Voornaamste uitsluitingen
Intentionele daden, gekende feiten 
of omstandigheden, lichamelijke -
en materiële schade  (met bepaalde 
uitzonderingen. Verdedigingskosten 
blijven bijvoorbeeld wel gedekt).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
AIG Dynamics
aigdynamics@aig.com
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