Zurich (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering
voor interim-managers
Inleiding

AVB

Wij maken allemaal wel eens een vergissing of
vergeten wel eens iets. Mensen die dat niet doen,
zijn héél zeldzaam.

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering
geeft dekking voor schade aan derden, waaronder
de opdrachtgevers, als het gaat om een zaaken/of personenschade. Naast de directe schade is
ook de financiële gevolgschade die daaruit voortvloeit onder de polis gedekt. Deze verzekering
schiet echter tekort indien het om een pure
vermogensschade gaat.

Kleine vergissingen hebben soms hele grote
schade tot gevolg. Schade die de benadeelde op
de veroorzaker wenst te verhalen. Bovendien
zijn er ook steeds meer mogelijkheden om een
vrije beroepsbeoefenaar voor een (vermeende)
fout aansprakelijk te houden. Dat geldt dus ook
voor een interim-manager.
Sommige beroepsgroepen hebben daarom een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht
gesteld. Voor de continuïteit van het bedrijf
van de interim-manager is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar.
Een dergelijke verzekering voorkomt dat een
claim de financiën van de interim-manager
nog jaren negatief beïnvloedt of zelfs het einde
van het bedrijf veroorzaakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft
dekking voor pure vermogensschade voortvloeiende uit een aan de interim-manager
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van
zijn werkzaamheden. Dit kan in de vorm van
een (vermeende) vergissing, nalatigheid,
onzorgvuldigheid of onjuist advies zijn.
De Zurich beroepsaansprakelijkheidsverzekering
maakt geen onderscheid in wie de schade lijdt
en beperkt zich dus niet tot schade van een
opdrachtgever, maar geeft ook dekking voor
schade die anderen dan de contractpartij van de
interim-manager hebben geleden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hoedanigheid van de
interim-manager

De ervaring leert dat een aantal typen interimmanagement te onderscheiden is. Eén van de
belangrijkste is het algemeen management waar
wij onder verstaan: Het tijdelijk waarnemen
van de volledige directiefunctie met totale
eindverantwoordelijkheid in beleids- en
beheersmatige zaken.
Een onderdeel van de definitie van
interim-management in de Zurich-polis is: Het
tijdelijk deel uitmaken van het bestuur van
een rechtspersoon en/of organisatie.

Belangrijk bij een aansprakelijkheidsverzekering is
de omschrijving van de verzekerde hoedanigheid.
Deze dient naadloos aan te sluiten op de feitelijke
werkzaamheden die door verzekerde worden
verricht.
De hoedanigheid van de interim-manager
wordt in de polis als volgt omschreven:
Middels een schriftelijke opdracht als vrije
beroepsbeoefenaar het tijdelijk vervullen van
leidinggevende en uitvoerende taken met de
daarbij behorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden bij derden. Hieronder wordt
ook verstaan het tijdelijk (statutair) deel uitmaken van een bestuur respectievelijk het besturen van een rechtspersoon en/of organisatie.
Sluit deze dekking niet aan bij alle activiteiten
die worden ontplooid, dan dient overleg te
worden gevoerd. Zurich bekijkt met de interimmanager op welke wijze de verzekerde
hoedanigheid kan worden aangepast om toch
een goede aansluiting te verkrijgen. De Zurichpolis en bijbehorende acceptatierichtlijnen
bieden mogelijkheden om flexibel en met
gevoel voor precisie maatwerk te leveren.

De Zurich-polis verzekert dus ook de
aansprakelijkheid van de interim-manager in de
hoedanigheid van (statutair) bestuurder van de
rechtspersoon en/of organisatie waar hij tijdens
zijn contractperiode werkzaam is.
Indien de interim-manager werkt met een
persoonlijke management B.V. wordt door
Zurich met betrekking tot deze rechtspersoon
dekking gegeven.
Het spreekt voor zich dat voor alle verzekerde
onderdelen ook dekking wordt geboden voor
de kosten van verweer tegen een aanspraak.

Gecombineerde dekking
Het is belangrijk dat de dekking voor de
algemene, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid zoveel mogelijk op elkaar aansluiten
om hiaten en overlappingen in de dekking te
voorkomen.
Zo is ook een bedrag voor schade aan zaken
(dus niet uitsluitend aan documenten), welke
men onder opzicht heeft, onder de dekking
begrepen.
Zurich heeft al deze aansprakelijkheden in één
verzekering ondergebracht waardoor teleurstellingen bij het claimen van schade wordt
voorkomen.

Bemiddelingsbureaus voor
interim-management
Naast de polis voor een éénmanszaak heeft Zurich
ook een polis voor bemiddelingsbureaus ontwikkeld. Onder een bemiddelingsbureau wordt
verstaan: Een bureau dat zich, conform het
bepaalde in artikel 7: 400 e.v. B.W., verbindt
opdrachten tot interim-management bij derden
te laten uitvoeren. Bij deze derde(n) mogen
het bemiddelingsbureau en/of de geplaatste
interim-manager geen (financieel) belang
hebben.
Nadere informatie over het verzekeren van een
bemiddelingsbureau kunt u bij Zurich opvragen.

De dekking
Zoals al eerder is aangegeven, dekt de algemene
aansprakelijkheidsverzekering zaak- en/of
personenschade en de gevolgen daarvan.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt
de pure vermogensschade van derden voortvloeiende uit (vermeend foutief ) handelen of
nalaten van verzekerde in zijn verzekerde
hoedanigheid.
De beroepsaansprakelijkheidsdekking is een
zogenoemde claims-made dekking zonder een
inloopperiode. Dit betekent dat het handelen
en/of nalaten (de veroorzaking van de schade)
moet hebben plaatsgevonden na de ingangsdatum van de verzekering en de schade tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering bij
Zurich moet zijn gemeld.
In iedere algemene aansprakelijkheidsverzekering
komen uitsluitingen voor. Ook in onze polis
vindt u onder de algemene aansprakelijkheid
deze uitsluitingen.
Het is goed om nog wel even stil te staan bij de
uitsluitingen die in de beroepsaansprakelijkheidsdekking gelden. Immers, het uitgangspunt van
de Zurich-polis is dat alle schade is verzekerd
binnen de dekkings-omschrijving tenzij een
uitsluiting van toepassing is.
Duidelijkheid en doorzichtigheid van de
dekking vindt Zurich heel belangrijk. Daarom
geven wij hierna een opsomming van de
uitsluitingen.

Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid:
• voor schade indien verzekerde, geheel of
gedeeltelijk eigenaar is van, of een ander
belang heeft in een onderneming of project
waarop de verstrekte opdracht betrekking
heeft;
• verband houdende met of voortvloeiende uit
insolventie of faillissement van verzekerde;
• verband houdende met of voortvloeiende uit
het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten
van door, of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde uitgevoerde werkzaamheden en/of
geleverde diensten;
• verband houdende met, of voortvloeiende uit
het honorarium en onkosten van verzekerde
zelf, welke niet bij de opdrachtgever in rekening
zijn te brengen of welke door de opdrachtgever
van verzekerde worden teruggevorderd;
• verband houdende met, of voortvloeiende uit
interim-managementwerkzaamheden die
uitsluitend bestaan uit fiscale, juridische,
medische, rendements-, beleggings- en
investeringsadviezen;
• verband houdende met of voortvloeiende uit
inbreuk op intellectuele en industriële
eigendomsrechten, auteursrechten, octrooien,
merken en dergelijke rechten en
• verband houdende met of voortvloeiende uit
de hoedanigheid als bewindvoerder of
daarmee gelijk te stellen functie.

Waarom is Zurich
de beste keuze?
Omschrijving van de hoedanigheid
Zurich heeft de mogelijkheid om de omschrijving
van de hoedanigheid zo aan te passen dat naast
de gebruikelijke interim-management activiteiten alle andere werkzaamheden van de
interim-manager zijn verzekerd.

Handelen of nalaten
Zurich verzekert de aansprakelijkheid voor
schade voortvloeiende uit handelen of nalaten in
de verzekerde hoedanigheid. Bewust is gekozen
om de in veel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gebruikte term ‘beroepsfout’ te
vermijden. Een discussie over de vraag of er al
dan niet sprake is van een beroepsfout wordt
dan voorkomen. Handelen of nalaten in de
verzekerde hoedanigheid is derhalve ruimer dan
een beroepsfout.
Opzicht
Schade aan zaken welke men onder opzicht
heeft, is eveneens verzekerd.
Inlooprisico
Het inlooprisico is niet standaard verzekerd,
maar het is wel mogelijk het inlooprisico mee
te verzekeren.
Leveringsvoorwaarden
De Zurich-voorwaarden kennen geen
verplichting om eigen leveringsvoorwaarden te
hanteren. De interim-manager heeft dus zijn
handen vrij om met zijn opdrachtgever een
contract af te sluiten waar hij zelf achterstaat.
Opzegging
Zurich heeft geen mogelijkheid om de polis na
schade(melding) eenzijdig op te zeggen.

Maatwerk en flexibiliteit
Het aanpassen van voorwaarden, verzekerde
bedragen, omschrijving van de verzekerde
hoedanigheid en dergelijke is op verzoek van
verzekerde bespreekbaar.
Kortom, als u voor Zurich kiest, dan kiest u
voor:
Financiële zekerheid Zurich neemt de
verzekerbare beroepsrisico’s over waardoor
uw bedrijf financieel beter beheersbaar is en
de continuïteit bij schade niet in gevaar kan
komen.
Juridische zekerheid In een gerechtelijke
procedure kan het voorkomen dat de rechter
uw leveringsvoorwaarden niet van toepassing
verklaart of gedeeltelijk terzijde stelt. Heel
vervelend voor uw bedrijf indien er geen
Zurich-verzekering is afgesloten, die dan wel
dekking biedt.
Commercieel verkoopargument Steeds vaker
verlangt een opdrachtgever dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.
Deze brochure geeft een samenvatting van de
inhoud en reikwijdte van de Zurich (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering. Aan de tekst van
deze brochure kunnen geen rechten worden
verleend.
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