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Management Company Protection - MC-Pro
Vragenlijst Aansprakelijkheid van Managementvennootschappen1

Algemene gegevens

1 De managementvennootschap is een vennootschap die opgericht werd door een natuurlijk persoon en die tot doel heeft deel te nemen aan het beheer  
 van een andere vennootschap en dit door middel van een dienstencontract.
2 Deze informatie is essentieel om een polis/tarifering te verkrijgen. Wat hier wordt ingevuld, zal worden beschouwd als de officiële verzekerde  

beroepsactiviteit in de definitieve polis.

 1 Naam en juridische vorm van de managementvennootschap:

 2 Adres van de managementvennootschap:

 3 Datum van oprichting van de managementvennootschap:

 4 Selecteer het domein van de professionele leidinggevende activiteit2:

Andere (leidinggevende functie):

Indien de klant de functie van ‘General manager/CEO’ uitoefent is er een bijpremie van 20% op de premies vermeld op pagina 2.

 5 Naam van de Opdrachtgever(s) (max. 2 Opdrachtgevers) waar bovenstaande functie wordt uitgevoerd:

 6 Verzorgt de managementvennootschap diensten voor een Opdrachtgever…

Ja Neea. waarin de verzekeringsnemer voor meer dan 15% aandeelhouder is? 

Zo ja, graag het percentage van de aandelen:

b. die beursgenoteerd is? Ja Nee

 7  Wordt de aansprakelijkheid van de managementvennootschap t.o.v. de Opdrachtgever beperkt in de  
managementovereenkomst (premiekorting van 10% per ‘Ja’ bij volgende punten)…

a. tot een maximum van 2,5 keer de jaarlijkse omzet? Ja Nee

b. met een uitsluiting voor indirecte schade? Ja Nee

Indien op vraag 7a of 7b ‘ja’ geantwoord wordt, zal de polis pas opgemaakt worden na ontvangst van de 
managementovereenkomst waarin bovenstaande beperkingen in aansprakelijkheid aangeduid zijn.

 8  Bedraagt het balanstotaal van de laatste jaarrekening van de managementvennootschap (of de prognose) Ja Nee
meer dan 2.500.000 Euro?
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Sancties
10  De managementvennootschap heeft een vestiging, dochteronderneming, deelneming of joint venture en/of doet zaken  Ja Nee 

in Cuba, Iran, Myanmar, Soedan, Syrië, Noord-Korea, Wit-Rusland, Zimbabwe en/of de Krim regio.

Indien het antwoord op vraag 6a, 6b en/of 8 “Ja” is EN/OF het antwoord op vraag 9 "niet correct" is, gelieve uw makelaar te contacteren voor een 
gepersonaliseerde offerte.

Voorgeschiedenis
9 Verklaart geen schades gehad te hebben de laatste 5 jaar welke in aanmerking zouden gekomen  Correct Niet correct 

zijn voor dekking onder de opgesomde waarborgen:

Indien het antwoord op vraag 9 de mededeling van strafrechtelijke informatie, onderzoeken, procedures of veroordelingen zou  
impliceren, gelieve ons dan voorafgaand aan zulke mededeling te willen contacteren.

Dekking voor Beroepsfouten begaan tot 1 jaar voor aanvangsdatum van de polis mits een éénmalige bijpremie van 50% Ja Nee

Premie (inclusief taksen) en verzekerd bedrag (in Euro)

Voorwaarden

De dekking omvat eveneens

Voor de activiteit van General manager/CEO is een bijpremie van 20% van toepassing bovenop bovenstaande premies.

• Algemene Voorwaarden: AIG EU FL BE BG MC-Pro NL

• Aangevraagde Periode: 12 maanden met aanvang vanaf: om 24:00h (lokale tijd)

Deze verzekerde bedragen en vrijstellingen zijn niet aanpasbaar.

De aanvangsdatum kan maximum twee weken voor datum van ondertekening of 30 dagen na de ondertekening van de vragenlijst zijn.

  Waarborg Verzekerd bedrag Vrijstelling

BA Uitbating 1.250.000  250 

Toevertrouwd Goed 12.500  1.250 

  Rechtsbijstand 25.000  Nihil

Employee Practice Liability 100.000 2.500

Verzekerd bedrag per verzekeringsperiode voor de waarborgen  
Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid (vrijstelling per schadegeval: 1.000)

  Jaarlijkse omzet

  0 - 250.000

  250.000- 500.000

250.000

      1.000

      1.250

500.000

      1.300 

      1.600

1.000.000

       1.650

       2.000
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AIG Europe SA een vennootschap naar Luxemburgs recht (handels- en vennootschapsregisternummer B 218806). Maatschappelijke zetel: 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg. Met vergunning 
van het Luxemburgse ministerie van Financiën en onder toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA - 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu).  
AIG Europe SA, Belgisch bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. KBO nr. 0692.816.659. Ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3084 (NBB - Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel,  
www.nbb.be). U vindt onze Privacy- en AssurMifid-policy op www.aig.be. 

OndertekenenVerklaring
De ondertekenaar, optredend namens de vennootschap, verklaart dat de 
toelichtingen en gegevens in dit document juist zijn en dat er geen materiële 
feiten zijn die fout zijn weergegeven of die zijn weggelaten. Een materieel feit is er 
een die het aanvaarden of beoordelen van het risico zou kunnen beïnvloeden. De 
ondertekenaar gaat er mee akkoord dat dit document samen met enige andere 
verschafte informatie de basis zal vormen van de verzekeringsovereenkomst. 
De ondertekenaar verbindt zich ertoe de verzekeraar op de hoogte te stellen - 
voor of na de datum  van inwerkingtreding van het verzekeringscontract - van 
enige materiële wijziging aan feiten die in dit document zijn weergegeven of aan 
andere nuttige informatie in het kader van het beoordelen van het risico.
 

De ondertekenaar verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van 
de algemene voorwaarden en andere (pre)contractuele documenten (IPID, 
enz.) en deze te aanvaarden. Tevens verklaart de ondertekenaar kennis 
te hebben genomen van de omvang, uitsluitingen en beperkingen van de 
dekking en deze te hebben begrepen. Hij verzoekt AIG hierbij uitdrukkelijk, 
behoudens wanneer zijn situatie een gepersonaliseerde offerte vereist, de 
polis op te maken met de hierboven vermelde aanvangsdatum.

 Naam:

 Datum:

 Handtekening:

(OPTIONEEL) Informatie voor Accident & Health waarborgen:

 Naam en Voornaam:

 Geboortedatum:

 Bijvoegsel World Business Card Silver – 150 Euro per verzekerde en per jaar. Aantal verzekerden:

 Bijvoegsel Individual Accident 24/24 – 150 Euro per verzekerde en per jaar.   Aantal verzekerden:

www.aig.be

Verzekerd (voor iedere verzekerde)
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