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De maatschappij en de verzekeringnemer komen, tegen betaling van de premie en op basis van de in het 
polisblad vermelde algemene en bijzondere voorwaarden en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op deze 
verzekering, het navolgende overeen. 

 

Algemeen 

 

Deze verzekering bestaat uit een algemeen onderdeel en de dekkingssecties beroepsaansprakelijkheid, 
bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De in de voorwaarden dik gedrukte woorden zijn 
gedefinieerd in artikel 1 of in de betreffende dekkingssecties. 

 

1. Definities 

 

Onder aanspraak wordt verstaan: 

- een schriftelijke vordering tot financiële schadevergoeding; of  

- een civielrechtelijke procedure; of 

- een strafrechtelijke vervolging in verband met een misdrijf of overtreding, dan wel een poging daartoe; of 

- een procedure van administratieve of toezichthoudende aard; of 

- een contractueel overeengekomen arbitrage procedure; 

ingesteld of aangevangen door of namens een derde tegen een verzekerde voor een fout gemaakt of begaan 
tijdens de verzekeringstermijn. 

 

Onder cliënt wordt verstaan: 

De organisatie waar de interim-manager, al dan niet via een tussenkomstbureau, opdrachten van tijdelijke aard 
uitvoert, die betrekking hebben op het adviseren en/of oplossen van management en/of organisatie vraagstukken 
in de ruimste zin des woord en/of project management en/of het voeren van de dagelijkse leiding in organisaties, 
met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 

Onder derde wordt verstaan: 

Iedereen, met uitzondering van de verzekerden en de groep van rechtspersonen waartoe de verzekeringnemer 
behoort. 

 

Onder fout wordt verstaan: 

Iedere daadwerkelijke of vermeende daad, nalatigheid, vergissing, onachtzaamheid, onjuiste of misleidende 
verklaring of plichtsverzuim begaan of gemaakt, of iedere poging daartoe, door een verzekerde of enige vordering 
uitsluitend vanwege het functioneren in de verzekerde hoedanigheid tijdens de verzekeringstermijn. Alle 
met elkaar verband houdende fouten, al dan niet door meerdere verzekerden begaan, worden als één fout 
beschouwd. 
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Onder gebeurtenis wordt verstaan: 

Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan personenschade 
en/of zaakschade is ontstaan. 

 

Onder interim-manager wordt verstaan: 

De natuurlijke persoon, die namens verzekeringnemer bij een cliënt opdrachten van tijdelijke aard uitvoert, die 
betrekking hebben op het adviseren en/of oplossen van management en/of organisatie vraagstukken in de ruimste 
zin des woord en/of project management en/of het voeren van de dagelijkse leiding in organisaties, met de daarbij 
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede een (tijdelijke) vervanger van deze natuurlijke 
persoon in verband met ziekte of andere gezondheidsredenen van deze natuurlijke persoon. 

 

Onder maatschappij wordt verstaan: 

Chubb Insurance Company of Europe SE 

Postbus 704 

2130 AS  HOOFDDORP 

 

Onder medebeleidsbepaler wordt verstaan: 

De verzekerde persoon die het beleid van een cliënt (mede)bepaalt als ware hij bestuurder. 

 

Onder milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan: 

Iedere stof die schadelijke eigenschappen of nadelige invloed heeft voor het milieu, waaronder vaste stoffen, 
vloeistoffen, gassen of thermisch irriterende middelen, verontreinigende middelen, rook, stoom, roet, giftige 
dampen, zuren, zouten, chemicaliën of afvalstoffen, uitstoot in de atmosfeer, stank, afvalwater, olie en 
olieproducten, infecterende stoffen, medisch afval, aarde, asbest en asbesthoudende producten en enig geluid. 

 

Onder milieuverontreiniging wordt verstaan: 

(a) enige daadwerkelijke, vermeende of dreigende blootstelling aan, voortbrenging, opslag, vervoer, lozing, 
uitstoot, ontsnapping, bevrijding, verspreiding, behandeling, verwijdering of verplaatsing of het zich op 
enigerlei wijze ontdoen van milieugevaarlijke stoffen; of  

(b) enige regeling, wet of wettelijk voorschrift, opdracht, instructie of aanvraag om milieugevaarlijke stoffen 
te proeven, controleren, opruimen, verwijderen, bedwingen, behandelen, ontwennen of neutraliseren of 
enige daad gepleegd in afwachting van of met het oog op, deze regeling, wet of wettelijk voorschrift, 
opdracht, instructie of aanvraag. 

 

Onder motorrijtuigen wordt verstaan: 
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De rij- en voertuigen genoemd in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met 
aanvullingen en wijzigingen of equivalente wettelijke regeling in enig rechtsgebied. 

 

Onder personenschade wordt verstaan: 

Letselschade, psychische of emotionele schade, ziekte of het overlijden van een natuurlijke persoon alsmede alle 
daaruit voortvloeiende schade. 

 

Onder schade wordt verstaan: 

Het totale bedrag, inclusief wettelijke rente en verdedigingskosten, dat verzekerde wettelijk verplicht is te 
betalen in verband met een aanspraak die tegen de verzekerde is ingediend tijdens de verzekeringstermijn 
of, indien van toepassing, de uitlooptermijn. 

Onder schade wordt eveneens verstaan een vergoeding voor de verzekerde persoon van EUR 450,00 voor elke 
dag dat de verzekerde persoon noodzakelijkerwijs aanwezig moet zijn bij een zitting van de rechtbank in 
verband met een aanspraak. 

 

Onder schade wordt niet verstaan: 

(a) het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde en/of verzekeringnemer; 

(b) alle kosten en uitgaven van de verzekerde en/of verzekeringnemer in verband met het onderzoeken of 
het evalueren van een aanspraak of een potentiële aanspraak door, namens of ten behoeve van de 
verzekerde en/of verzekeringnemer; 

(c) onderdelen die volgens het recht waaronder deze verzekering wordt uitgelegd niet verzekerbaar zijn; of 

(d) boetes, straffen; of 

(e) dat deel van een schade dat op grond van een wet of een gerechtelijke uitspraak aan een derde wordt 
toegekend boven de daadwerkelijk geleden schade.  

Alle schade voortvloeiende uit één en dezelfde fout en alle met elkaar verband houdende fouten van 
verzekerden zullen worden beschouwd als één schade en zullen worden geacht te zijn ontstaan in de 
verzekeringstermijn waarin de aanspraak voor die fout, of alle met elkaar verband houdende fouten, voor 
het eerst wordt ingediend tegen een verzekerde. 

 

Onder verdedigingskosten wordt verstaan: 

Dat gedeelte van de schade dat bestaat uit alle redelijke en noodzakelijke kosten, vergoedingen (inclusief maar 
niet beperkt tot vergoedingen voor advocaten en experts) en uitgaven, anders dan de normale lonen, salarissen, 
vergoedingen voor overwerk en andere vergoedingen van verzekerde personen of werknemers van de 
verzekeringnemer, gemaakt voor het verdedigen of onderzoeken van een aanspraak, proceskosten of kosten 
voor hoger beroep, inclusief een premie met betrekking tot een borg die wordt gevraagd om een beroep aan te 
tekenen in sommige rechtsgebieden, maar zonder verplichting voor de maatschappij om deze borg te stellen, 
alsmede kosten in verband met arbitrage en mediation. 

 

Onder verzekerde wordt verstaan: 
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De verzekerde zoals omschreven in de betreffende dekkingssectie. 

 

Onder verzekerde hoedanigheid wordt verstaan: 

De hoedanigheid zoals omschreven in de betreffende dekkingssectie. 

 

Onder verzekerde persoon wordt verstaan: 

De personen zoals omschreven in de betreffende dekkingssectie. 

 

Onder verzekeringnemer wordt verstaan: 

De rechtspersoon vermeld in onderdeel 1 van het polisblad.  

 

Onder verzekeringstermijn wordt verstaan: 

De termijn vermeld in onderdeel 2 van het polisblad tenzij deze verzekering wordt beëindigd overeenkomstig 
artikel 15. 

Indien deze periode kleiner of groter dan één (1) jaar is, dan zijn de verzekerde bedragen zoals vermeld in 
onderdeel 3 van het polisblad de maximale verzekerde bedragen voor deze gehele periode. 

 

Onder zaakschade wordt verstaan: 

Beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke zaken alsmede alle daaruit voortvloeiende schade alsmede het 
verontreinigd of vuil worden van stoffelijke zaken, of het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen 
alsmede alle daaruit voortvloeiende schade, behoudens milieuverontreiniging. 

 

2. Verzekeringsgebied 

 

Deze dekking is van kracht voor schade, personenschade en/of zaakschade als gevolg van aanspraken 
ingediend in de gehele wereld, behalve aanspraken geheel of gedeeltelijk ingediend of voortgezet in de Verenigde 
Staten van Amerika en/of Canada of gebaseerd op enige wet van de Verenigde Staten en/of Canada. 

 

3. Uitlooptermijn 

 

Indien de maatschappij de verzekering opzegt om andere reden dan wanbetaling van de premie of indien de 
verzekeringnemer zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt om andere reden dan faillissement, heeft 
verzekeringnemer het recht, tegen betaling van een aanvullende premie van 50% van de laatst verschuldigde 
jaarpremie, de dekking onder deze verzekering te verlengen voor een periode van één (1) jaar echter alleen voor 
aanspraken die tijdens deze uitlooptermijn worden ingediend voor fouten die plaatsvonden tijdens de 
verzekeringstermijn respectievelijk voor de datum dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.  
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De verzekeringnemer kan van dit recht gebruik maken voor zover hij schriftelijk voor het einde van de 
verzekeringstermijn aan de maatschappij kenbaar heeft gemaakt van dit recht gebruik te willen maken en de 
aanvullende premie heeft voldaan. 

 

4. Verzekerd bedrag, eigen risico 

 

4.1 De maatschappij zal ten hoogste het verzekerd bedrag zoals vermeld in onderdeel 3 van het polisblad per 
schade of gebeurtenis en per verzekeringstermijn vergoeden als gevolg van alle aanspraken die voor 
de eerste maal worden ingediend of worden geacht te zijn ingediend gedurende de verzekeringstermijn. 
Indien een schade of gebeurtenis is gedekt onder meerdere secties, dan zullen de verzekerde bedragen 
van deze secties niet cumuleren.  

 

4.2 Indien meerdere eigen risico´s van toepassing zijn op een schade en/of gebeurtenis, dan is het hoogste 
eigen risico van toepassing op de gehele schade en/of gebeurtenis. Het eigen risico zal niet van toepassing 
zijn op de verdedigingskosten. 

 

4.3 De verzekerde bedragen zoals vermeld in onderdeel 3 van het polisblad, gelden als excedent van de eigen 
risico’s zoals vermeld in onderdeel 5 van het polisblad. Deze eigen risico’s komen voor rekening van de 
verzekeringnemer en dienen onverzekerd te blijven.  

 

4.4 Verdedigingskosten worden vergoed boven de verzekerde bedragen vermeld in onderdeel 3 van het 
polisblad, echter tot ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag van de betreffende sectie per 
verzekeringstermijn. 

 

4.5 De verzekerde bedragen zijn maximale verzekerde bedragen voor alle verzekerden tezamen en gelden 
derhalve niet als een maximale verzekerde bedragen per . 

 

5. Vertegenwoordiging 

 

Door het aangaan en/of het verlengen van deze verzekering komt de verzekeringnemer met de maatschappij 
overeen namens alle verzekerden te handelen. Tevens komen de verzekerden met de maatschappij overeen 
dat de verzekeringnemer namens hen handelt. De verzekeringnemer zal opdracht geven tot het beëindigen 
van de verzekering, de verschuldigde premie voldoen, een restitutiepremie ontvangen, onderhandelingen voeren en 
hetgeen in de verzekering en aanhangsels wordt vastgelegd, overeenkomen en accepteren. 

 

6. Kennisgeving 
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6.1 Alvorens zij rechten kunnen ontlenen aan deze verzekering, stellen de verzekerden en 
verzekeringnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, de maatschappij schriftelijk in kennis van 
feiten waaruit een aanspraak onder de verzekering kan voortvloeien. 

 

6.2 Alvorens zij rechten kunnen ontlenen aan deze verzekering, verlenen de verzekerden en 
verzekeringnemer de maatschappij alle informatie en medewerking die redelijkerwijs mag worden 
verlangd, waaronder een omschrijving van de aanspraak of omstandigheid, de aard van de vermeende 
fout en de datum waarop deze fout gemaakt is, de vermeende of vermoedelijke schadeomvang, de namen 
van de daadwerkelijke of vermoedelijke eisers en gedaagden en de wijze waarop verzekerden of 
verzekeringnemer voor het eerst bekend werden met de aanspraak of omstandigheid. 

 

6.3 Indien gedurende de verzekeringstermijn een verzekerde of verzekeringnemer bekend wordt met 
een omstandigheid die zou kunnen leiden tot een aanspraak en verzekerde of verzekeringnemer stelt 
de maatschappij schriftelijk van deze omstandigheid in kennis, dan wordt iedere aanspraak 
voortvloeiende uit deze omstandigheid geacht te zijn ingediend gedurende de verzekeringstermijn waarin 
de omstandigheid voor het eerst schriftelijk is gemeld aan de maatschappij. 

 

6.4  Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden en/of 
verzekeringnemer de verplichtingen onder artikel 6.1 en 6.2 niet nakomen, voor zover daardoor de 
belangen van de maatschappij zijn benadeeld. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien 
verzekerden en/of verzekeringnemer deze verplichtingen niet nakomen met de opzet de 
maatschappij te misleiden. 

 

6.5 Kennisgeving aan de maatschappij onder deze verzekering wordt schriftelijk toegestuurd aan: 

 

Chubb Insurance Company of Europe SE. 

Claims Afdeling  

Postbus 704 

2130 AS  Hoofddorp 

Nederland 

 

De kennisgeving is effectief op de datum waarop deze kennisgeving ontvangen wordt door de 
maatschappij op dit adres. 

 

7. Verdediging en schikking 

 

7.1 De maatschappij heeft het recht om aanspraken die voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn 
worden ingediend tegen verzekerden te verdedigen.  
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7.2 Verzekerden gaan er mee akkoord geen aanspraak die voor de eerste maal tijdens de 
verzekeringstermijn wordt ingediend te schikken of aanbod tot schikking te doen, verdedigingskosten 
te maken of op een andere wijze enige contractuele verplichting te aanvaarden of enige aansprakelijkheid te 
erkennen met betrekking tot een aanspraak die voor de eerste maal tijdens de verzekeringstermijn 
wordt ingediend zonder de schriftelijke goedkeuring van de maatschappij, welke niet op onredelijke grond 
zal worden onthouden. 

De maatschappij is niet gehouden tot schadevergoeding voor enige schikking, verdedigingskosten, 
erkende verplichting of erkende aansprakelijkheid waarvoor geen schriftelijke goedkeuring is verleend. 

 

7.3 De maatschappij heeft het recht en de mogelijkheid om samen met verzekerden een voor de eerste maal 
tijdens de verzekeringstermijn ingediende aanspraak, die ogenschijnlijk geheel of gedeeltelijk onder 
deze verzekering is gedekt, te onderzoeken, te verdedigen, voor mediation te brengen en te schikken, 
inclusief maar niet beperkt tot  onderhandelen voor een schikking. 

 

7.4 De verzekerden zullen de maatschappij alle informatie verstrekken en medewerking verlenen die 
redelijkerwijs door de maatschappij mag worden verlangd. De verzekerden hebben de plicht om die 
maatschappij op de hoogte te stellen van mogelijke regres- of verhaalsrechten. De verzekerden zullen 
niets doen dat de positie en/of de mogelijke of daadwerkelijke verhaalsrechten van de maatschappij kan 
schaden. 

 

7.5 De maatschappij mag ieder onderzoek instellen dat zij nodig acht. Tevens mag de maatschappij, mits 
met de schriftelijke toestemming van de verzekerden, iedere schikking aangaan. Indien verzekerden aan 
de maatschappij geen schriftelijke toestemming verlenen om te schikken, dan zal de maatschappij 
slechts gehouden zijn tot schadeloosstelling van het bedrag waarvoor de maatschappij had kunnen 
schikken, vermeerderd met de verdedigingskosten gemaakt tot aan de datum dat de maatschappij 
schriftelijk het schikkingsvoorstel aan verzekerden heeft voorgelegd. 

 

8. Andere verzekeringen 

 

8.1 Indien een onder deze verzekering gedekte schade, personenschade of zaakschade tevens is gedekt 
onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of daarop gedekt zou zijn indien deze 
verzekering niet zou bestaan, dan geldt onderhavige verzekering als excedent van deze andere verzekering. 

 

8.2 In afwijking van artikel 8.1, indien Chubb Insurance Company of Europe SE of een andere dochter- of 
zusteronderneming van The Chubb Corporation een betaling verricht uit hoofde van een andere verzekering 
waaronder eveneens dekking wordt verleend voor schade, personenschade of zaakschade die geheel of 
gedeeltelijk gedekt is onder deze verzekering, dan worden de verzekerde bedragen van deze verzekering, 
zoals vermeld in onderdeel 3 van het polisblad, voor deze schade, personenschade of zaakschade 
verminderd met het bedrag van deze betaling uit hoofde van deze andere verzekering. 

 

  

8.3 Voor aanspraken die worden ingediend tegen verzekerde in zijn hoedanigheid van 
medebeleidsbepaler of bestuurder van cliënt, zal deze verzekering nadrukkelijk excedent zijn van enige 
andere verzekering of schadeloosstelling van toepassing zijnde op de verzekerde persoon in zijn 
hoedanigheid van medebeleidsbepaler of bestuurder van cliënt. 
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9. Waarde en buitenlandse munteenheden 

 

In deze verzekering zijn alle premies, verzekerde bedragen, eigen risico’s, schade en andere bedragen uitgedrukt in 
de munteenheid waarin de verzekerde bedragen in onderdeel 3 van het polisblad zijn uitgedrukt. Indien een 
uitspraak, schikking of een ander deel van de schade, personenschade of zaakschade wordt uitgedrukt in een 
andere munteenheid, dan zal betaling plaatsvinden in de munteenheid waarin de verzekerde bedragen zoals 
vermeld in onderdeel 3 van het polisblad zijn uitgedrukt op basis van de wisselkoers gepubliceerd in Het 
Financieele Dagblad op de dag waarop de definitieve uitspraak wordt gedaan, de dag waarop een schikking wordt 
overeengekomen, de dag waarop verdedigingskosten worden betaald of de dag dat een ander deel van de schade 
dient te worden voldaan. 

 

10. Berichtgeving 

 

Verzekerden dienen de maatschappij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) 
dagen nadat een verzekerde hiermee bekend is geworden, op de hoogte te stellen van staking van de activiteiten, 
dreigende of daadwerkelijke betalingsmoeilijkheden, surseance van betaling of faillissement van 
verzekeringnemer.  

 

11. Mededelingen 

 

11.1 Alle schriftelijke mededelingen die verzekerde en de maatschappij aan elkaar dienen of wensen te doen 
worden geacht rechtsgeldig gedaan te zijn indien deze ter kennis van het intermediair zijn gebracht. 

 

11.2 De maatschappij behoudt zich echter het recht voor om belangrijke mededelingen rechtstreeks ter kennis 
van verzekeringnemer te brengen.  

 

11.3 Mededelingen van de maatschappij aan het laatst bekende adres van verzekeringnemer worden geacht 
in zijn bezit te zijn gekomen. Het ontvangstbewijs van de posterijen voor een aangetekende brief geldt als 
bewijs, dat de mededeling inderdaad door de maatschappij is verzonden.  

 

11.4 Bij het aangaan en/of verlengen van deze verzekering, is de beslissing van de maatschappij om deze 
verzekering af te sluiten gebaseerd op mededelingen in het aanvraagformulier en/of op enige informatie die 
aan de maatschappij wordt gegeven of enige informatie die openbaar is.  

 

12. Wijzigingen, aanpassingen dekking  

 

Iedere wijziging, aanpassing of verandering van deze verzekering zal alleen van kracht zijn indien deze zijn 
aangetekend in een aanhangsel behorende bij deze verzekering en zijn ondertekend door een bevoegde 
medewerker van de maatschappij. 
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13. Premie 

 

Verzekeringnemer betaalt de premie en/of de kosten, te verhogen met de verschuldigde assurantiebelasting, 
binnen dertig (30) dagen nadat zij verschuldigd is. Indien verzekeringnemer niet binnen dertig (30) dagen heeft 
betaald, dan wordt geen dekking verleend voor (i) schade, personenschade of zaakschade als gevolg van 
aanspraken of omstandigheden die bij verzekerden voor het eerst bekend worden, of (ii) fouten begaan, nadat 
het bedrag verschuldigd werd.  

 

De verzekeringnemer blijft verplicht het verschuldigde te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht de dag 
nadat het verschuldigde alsnog is voldaan, echter alleen voor schade, personenschade of zaakschade als 
gevolg van aanspraken of omstandigheden die bij verzekerden voor het eerst bekend worden de dag nadat het 
verschuldigde door de maatschappij is ontvangen.  

 

14. Faillissement, surseance of curatele 

 

Indien tijdens de verzekeringstermijn een bewindvoerder, curator,of een soortgelijke functionaris wordt 
benoemd bij verzekeringnemer of de verzekerde persoon, biedt deze verzekering vanaf de datum van deze 
benoeming en tot het einde van de verzekeringstermijn dekking echter alleen voor fouten die gemaakt zijn 
voor de datum van deze benoeming. 

 

15. Begin, duur en einde van de verzekering 

 

De verzekering is van kracht tijdens de verzekeringstermijn zoals vermeld in onderdeel 2 van het polisblad. 
Begin en einde van de verzekering is om 0.00 uur lokale tijd op het adres van verzekeringnemer zoals vermeld 
in onderdeel 1 van het polisblad. 

 

De verzekering zal eindigen: 

(a) aan het einde van de verzekeringstermijn, indien de verzekeringnemer of maatschappij minstens 2 
(twee) maanden voor het einde van de verzekeringstermijn een schriftelijke opzegging van de andere 
partij heeft ontvangen; of 

(b) aan het einde van de verzekeringstermijn waarin een bewindvoerder, curator of een soortgelijke 
functionaris bij verzekeringnemer of de verzekerde persoon is aangesteld overeenkomstig artikel 14; 
of 

(c) dertig (30) dagen na ontvangst door de verzekeringnemer van een schriftelijke opzegging door de 
maatschappij wegens niet betaling van de premie; of 

(d) op het tijdstip zoals gezamenlijk overeengekomen door verzekeringnemer en de maatschappij. 

 

16. Toepasselijk recht bij geschillen 
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Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze verzekering voortvloeien zijn 
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Beroepsaansprakelijkheid 

 

De maatschappij en de verzekeringnemer komen, tegen betaling van de premie en op basis van de in het 
polisblad vermelde algemene en bijzondere voorwaarden en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op deze 
verzekering, het navolgende overeen. 

 

17. Definities 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde(n) verstaan: 

Verzekeringnemer en verzekerde personen in hun verzekerde hoedanigheid. 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde hoedanigheid verstaan: 

De hoedanigheid zoals omschreven in onderdeel 4 van het polisblad. 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde personen verstaan: 

De bestuurders en ondergeschikten van verzekeringnemer. 

 

18. Dekkingsomschrijving 

 

De maatschappij vergoedt tot maximaal het verzekerd bedrag vermeld in onderdeel 3(A) van het polisblad ten 
behoeve van een verzekerde schade die verzekerde verplicht is te betalen in verband met een aanspraak, 
mits de aanspraak voor de eerste maal tegen de verzekerde wordt ingediend tijdens de verzekeringstermijn 
of, indien van toepassing, tijdens de uitlooptermijn. 

 

19. Uitbreidingen 

 

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering wordt tevens dekking geboden voor: 

 

19.1 schade als gevolg van fouten door verzekerden ingediend tegen de erfgenamen, wettelijke 
vertegenwoordigers of rechtsopvolgers van verzekerden die overleden zijn, handelingsonbekwaam zijn, 
onder curatele of bewind staan of failliet zijn.  

 

19.2 de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van verzekerde personen, indien een aanspraak 
tegen een verzekerde persoon eveneens een aanspraak omvat tegen de wettige echtgeno(o)t(e) of 
geregistreerd partner van de verzekerde persoon: 
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(a) vanwege zijn (haar) hoedanigheid als echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de verzekerde 
persoon; of 

(b) omdat de eisende partij de eigendommen van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner als 
schadevergoeding eist voor een fout van de verzekerde persoon. 

 

Deze dekking strekt zich niet uit tot aanspraken in verband met fouten van de wettige echtgeno(o)t(e) of 
geregistreerd partner van de verzekerde persoon. 

 

19.3 de huisgenoten en familieleden van de verzekerde personen, indien en voor zover zij worden 
aangesproken in verband met werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer hebben verricht.  

 

19.4 reconstructiekosten, waaronder uitgaven door verzekerden gedaan, in verband met verlies, beschadiging, 
vernietiging of verminking van akten of documenten en andere voor de behandeling van een aan 
verzekerde toevertrouwde zaak benodigde papieren en/of stukken;  

 

19.5 de kosten die door een verzekerde zijn gemaakt ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade 
als bedoeld in artikel 7:957 BW. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van en zal in aanvulling zijn op het 
verzekerd bedrag zoals genoemd in onderdeel 3(A) van het polisblad. 

 

20. Uitsluitingen  

 

De maatschappij is niet gehouden schade te vergoeden als gevolg van een aanspraak: 

 

20.1 in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of medebeleidsbepaler, zoals 
omschreven in de sectie bestuurdersaansprakelijkheid;  

 

20.2 voor personenschade en/of zaakschade, waaronder niet wordt verstaan reconstructiekosten in verband 
met verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van akten of documenten en andere voor de 
behandeling van een aan verzekerde toevertrouwde zaak benodigde papieren en/of stukken; 

 

20.3 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging; 

 

20.4 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, 
garantiebeding, vrijwaringbeding of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook 
zonder een zodanig beding zou hebben bestaan; 

 

20.5 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een opzettelijk of een frauduleus handelen of nalaten of 
een opzettelijke overtreding van een wet of wettelijk voorschrift door een verzekerde. 
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Echter deze uitsluiting geldt niet voor verdedigingskosten tot het moment waarop een gerechtelijke 
uitspraak, civiele of strafrechtelijke procedure, of door een overheid of toezichthouder ingestelde procedure 
of officieel onderzoek, een arbitrale of andere beslissing tegen deze verzekerde, of een mondelinge of 
schriftelijke erkenning in of buiten rechte zulk opzettelijk of frauduleus handelen of nalaten of een 
opzettelijke overtreding van een wet of wettelijk voorschrift door deze verzekerde persoon vaststelt; 

 

20.6 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het feit dat verzekerde een persoonlijk gewin heeft 
gemaakt, beloning heeft verkregen of voordeel heeft behaald waartoe die verzekerde wettelijk niet 
gerechtigd was; 

 

20.7  in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is 
ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve isotopen welke zich buiten een 
kerninstallatie bevinden en worden gebruikt of zijn bestemd om gebruikt te worden voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden; 

 

20.8 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van inbreuk op intellectuele en industriële 
eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie; 

 

20.9 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van werkzaamheden op het gebied van of in de rol van 
(register-)accountant welke resulteren in schriftelijke rapporten die een conclusie geven over de 
betrouwbaarheid van een document (bijvoorbeeld jaarrekeningen en voorlopige jaarrekeningen, voor welke 
documenten de verantwoordelijkheid bij een andere partij ligt. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn 
inspecties, accountantsonderzoeken en controles, beoordelingen en overeengekomen procedures); 

 

20.10 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van juridische of actuariele diensten, diensten op het gebied 
van architectuur of als ingenieur;  

 

20.11 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van advies op het gebied van overnames en fusies en/of 
bedrijfsfinancieringen. 
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Bestuurdersaansprakelijkheid 

 

De maatschappij en de verzekeringnemer komen, tegen betaling van de premie en op basis van de in het 
polisblad vermelde algemene en bijzondere voorwaarden en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op deze 
verzekering, het navolgende overeen. 

 

21. Definities 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde verstaan: 

De verzekerde personen in hun verzekerde hoedanigheid. 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde hoedanigheid verstaan: 

De hoedanigheid van bestuurder of medebeleidsbepaler van cliënt. 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde personen verstaan: 

De bestuurders en ondergeschikten van verzekeringnemer. 

 

22. Dekkingsomschrijving 

 

De maatschappij vergoedt tot maximaal het verzekerd bedrag vermeld in onderdeel 3(B) van het polisblad ten 
behoeve van een verzekerde alle schade die de verzekerde verplicht is te betalen in verband met een 
aanspraak, mits de aanspraak voor de eerste maal tegen de verzekerde persoon wordt ingediend tijdens de 
verzekeringstermijn of, indien van toepassing, tijdens de uitlooptermijn. 

 

23. Uitbreidingen 

 

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering wordt tevens dekking geboden voor: 

 

23.1 schade als gevolg van fouten door verzekerden ingediend tegen de erfgenamen, wettelijke 
vertegenwoordigers of rechtsopvolgers van verzekerden die overleden zijn, handelingsonbekwaam zijn, 
onder curatele of bewind staan of failliet zijn. 

 

23.2 de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van verzekerde personen, indien een aanspraak 
tegen een verzekerde persoon eveneens een aanspraak omvat tegen de wettige echtgeno(o)t(e) of 
geregistreerd partner van de verzekerde persoon:  
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(a) vanwege zijn (haar) hoedanigheid als echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de verzekerde; of 

(b) omdat de eisende partij de eigendommen van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner als 
schadevergoeding eist voor een fout van de verzekerde persoon. 

 

Deze dekking strekt zich niet uit tot aanspraken in verband met fouten van de wettige echtgeno(o)t(e) of 
geregistreerd partner van de verzekerde persoon. 

 

24. Uitsluitingen  

 

De maatschappij is niet gehouden schade te vergoeden als gevolg van een aanspraak: 

 

24.1 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de beroepsactiviteiten van verzekeringnemer, zoals 
omschreven in de sectie beroepsaansprakelijkheid; 

 

24.2 voor personenschade en/of zaakschade; 

 

24.3 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van milieuverontreiniging. 

Echter deze uitsluiting geldt niet voor verdedigingskosten tot een maximum van EUR 100.000,00 
(honderdduizend euro) per schade en per verzekeringstermijn. Dit bedrag maakt onderdeel uit van en 
zal geen aanvulling zijn op het verzekerd bedrag zoals genoemd in onderdeel 3(B) van het polisblad; 

 

24.4 waarvoor verzekerde recht heeft op vrijwaring door de cliënt, tenzij een dergelijke schadeloosstelling niet 
mogelijk is in verband met faillissement of surseance van betaling van die cliënt; 

 

24.5 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een opzettelijk frauduleus handelen of nalaten of een 
opzettelijke overtreding van een wet of wettelijk voorschrift door een verzekerde. 

Echter deze uitsluiting geldt niet voor verdedigingskosten tot het moment waarop een gerechtelijke 
uitspraak, civiele of strafrechtelijke procedure, of door een overheid of toezichthouder ingestelde procedure 
of officieel onderzoek, een arbitrale of andere beslissing tegen deze verzekerde, of een mondelinge of 
schriftelijke erkenning in of buiten rechte zulk opzettelijk of frauduleus handelen of nalaten of een 
opzettelijke overtreding van een wet of wettelijk voorschrift door deze verzekerde persoon vaststelt; 

 

24.6 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het feit dat verzekerde een persoonlijk gewin heeft 
gemaakt, beloning heeft verkregen of voordeel heeft behaald waartoe die verzekerde wettelijk niet 
gerechtigd was; 

 

24.7 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de hoedanigheid van bestuurder of 
medebeleidsbepaler van cliënt indien cliënt een beursnotering heeft op de AEX of een andere beurs.  
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Bedrijfsaansprakelijkheid 

 

De maatschappij en de verzekeringnemer komen, tegen betaling van de premie en op basis van de in het 
polisblad vermelde algemene en bijzondere voorwaarden en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op deze 
verzekering, het navolgende overeen. 

 

25. Definities 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde(n) verstaan: 

Verzekeringnemer en verzekerde personen in hun verzekerde hoedanigheid.  

 

In deze sectie wordt onder verzekerde hoedanigheid verstaan: 

De hoedanigheid zoals omschreven in onderdeel 4 van het polisblad. 

 

In deze sectie wordt onder verzekerde personen verstaan: 

- verzekeringnemer; 

- verzekeringnemer. 

 

26. Dekkingsomschrijving 

 

De maatschappij vergoedt tot maximaal het verzekerd bedrag vermeld in onderdeel 3(C) van het polisblad ten 
behoeve van een verzekerde alle door derden geleden personenschade en/of zaakschade waarvoor 
verzekerde aansprakelijk is, mits de aanspraak voor de eerste maal tegen de verzekerde wordt ingediend 
tijdens de verzekeringstermijn of, indien van toepassing, tijdens de uitlooptermijn. Verzekerden worden ten 
opzichte van elkaar als derden beschouwd. 

 

27. Uitbreidingen 

 

Met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van deze verzekering wordt tevens dekking geboden voor: 

 

27.1 de verdedigingskosten, wettelijke rente en de kosten die door een verzekerde zijn gemaakt ter 
voorkoming of vermindering van een gedekte personenschade en/of zaakschade als bedoeld in artikel 
7:957 BW. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van en zal in aanvulling zijn op het verzekerd bedrag zoals 
genoemd in onderdeel 3(C) van het polisblad. 
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27.2 de huisgenoten en familieleden van de ondergeschikten van verzekeringnemer, indien en voor zover zij 
worden aangesproken in verband met werkzaamheden die zij voor verzekeringnemer hebben verricht.  

 

28. Uitsluitingen 

 

De maatschappij is niet gehouden personenschade en/of zaakschade te vergoeden: 

 

28.1 die het beoogde of zekere gevolg is van het handelen en/of het nalaten van een verzekerde; 

 

28.2 in verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van een boetebeding, schadevergoedingsbeding, 
garantiebeding, vrijwaringbeding of soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook 
zonder een zodanig beding zou hebben bestaan; 

 

28.3 veroorzaakt met of door motorrijtuigen; 

Echter deze uitsluiting geldt niet voor: 

(a) motorrijtuigen, waarvan verzekeringnemer of de tot schadevergoeding aangesproken 
verzekerde geen eigenaar is of waarover hij niet uit hoofde van huur, huurkoop en/of leasing 
beschikt dan wel waarvan hij geen verzekeringsplichtige houder is in de zin van de WAM of een 
equivalente wettelijke regeling in enig rechtsgebied ; 

(b) zaken, terwijl deze worden geladen op, vervoerd met of afgeladen van een motorrijtuig dan wel 
daarvan afvallen of zijn afgevallen; 

(c) schade veroorzaakt als passagier (niet bestuurder). De maatschappij zal in dit geval geen beroep 
doen op uitsluiting 28.5; of 

(d) een aanhanger of oplegger die, na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen; 

 

28.4 in verband met de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van verzekeraar overeenkomstig de WAM of een 
equivalente wettelijke regeling in enig rechtsgebied. Door het aangaan van deze verzekering heeft 
verzekerde daarom niet voldaan aan enige verplichting tot verzekering overeenkomstig de genoemde 
wetten. 

Verzekeringen, gesloten ter voldoening aan een wettelijke verzekeringsplicht, gaan te allen tijde voor. Een 
eventueel eigen risico van toepassing onder andere door verzekerde gesloten verzekeringen blijft 
onverzekerd; 

 

28.5 aan zaken die verzekeringnemer of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde ter vervoer, ter 
bewaring of ter bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, bruikleen of krachtens enige andere 
overeenkomst onder zijn opzicht heeft. 

Echter deze uitsluiting geldt niet voor: 
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(a) vervoermiddelen, zolang zij op of aan de terreinen van verzekeringnemer of daar waar 
verzekerde werkzaamheden verricht aanwezig zijn om te worden beladen of gelost, dan wel wanneer 
daarop, daarin, daaruit of daarvan is of wordt geladen of gelost; 

(b) zaken van ondergeschikten waarvoor verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; of 

(c) zaken die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien 
en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed; 

 

28.6 in verband met milieuverontreiniging, tenzij deze milieuverontreiniging het gevolg is van een 
plotselinge onzekere gebeurtenis; 

 

28.7 in verband met reconstructiekosten als gevolg van verlies, beschadiging, vernietiging of verminking van 
akten of documenten en andere voor de behandeling van een aan verzekerde toevertrouwde zaak 
benodigde papieren en/of stukken. 

 

28.8 met betrekking tot eigendommen van de aansprakelijk gestelde verzekerde. 


