Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
P R O D U C TOV ER ZI C H T
Als u bestuurslid bent van een rechtspersoon*
dan heeft u invloed op het dagelijks bestuur. U
kunt beslissingen maken die van invloed zijn op
de financiën. Dit brengt niet alleen een grote
verantwoordelijkheid met zich mee, maar ook
een financieel risico.

Juridische bedrijfsstructuur
Als er sprake is van meerdere ondernemingen die
juridisch aan elkaar verbonden zijn dan is het voor een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering belangrijk dat de
juridische structuur duidelijk is.
Op basis van een juridisch organogram kan worden bepaald waar
de zeggenschap ligt en welke ondernemingen binnen het concern

Komt de rechtspersoon zijn (financiële)
verplichtingen niet na dan kunt u persoonlijk
aansprakelijk gesteld worden.

onder de dekking van de polis vallen.

Premie

* Onder een rechtspersoon verstaan wij een bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven vereniging, stichting, BV, NV en een Vereniging van Eigenaren.

De premie van de aansprakelijkheidsverzekering wordt onder
andere bepaald door de gekozen verzekerde som, het balanstotaal
en de jaaromzet.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk? U wordt aansprakelijk gesteld
Wordt u aansprakelijk gesteld? Dan moet u zich verweren, ook als
u van mening bent dat u niet aansprakelijk bent. De kosten van
(juridisch) verweer en het eventueel betalen van de schade kunnen
hoog oplopen. En deze kosten kunnen uw privé vermogen raken.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar via uw
adviseur en stuur alle nodige en gevraagde stukken toe. De
verzekeraar zal de schade beoordelen en bij een gedekte schade
het verweer voor u voeren naar de tegenpartij.
Bent u aansprakelijk? De verzekeraar zal de schade van de

Heeft u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan neemt

tegenpartij vergoeden tot maximaal de verzekerde som en

de verzekeraar het vergoeden van schade en/of het voeren van

daarnaast onder andere eventuele wettelijke rente vergoeden. Bent

(juridisch) verweer van u over.

u niet aansprakelijk? Dan zal de verzekeraar namens u verweer

Schadevoorbeeld
Een winkeliersvereniging wil extra klanten naar haar
winkelstraten trekken. Zij organiseert enkele activiteiten,
waaronder het laten optreden van een bekende zanger,
het huren van een draaimolen en het tijdelijk plaatsen van
een schaatsbaan. De kosten bedragen al met al € 15.000.
Zodra de nota’s binnen komen blijkt dat er niet genoeg geld
in kas is. De benadeelde zanger en leveranciers spreken de
bestuurders aan om alsnog nu openstaande rekeningen
betaald te krijgen.

voeren. De juridische kosten van verweer worden vergoed door de
verzekeraar.

Wat is niet verzekerd?
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden vindt u terug wat wel en
niet is verzekerd. Verder verlenen wij onder andere geen dekking in
de volgende gevallen:

•
•
•
•

Strafrechtelijke boetes.
Boetes waarbij sprake is van opzet of het bewust niet
nakomen of nalaten van wetgeving.
Frauduleus handelen of nalaten.
Schade aan (de gezondheid van) personen.

Is een adviseur nodig?
Elke onderneming heeft zijn eigen wensen voor zijn
verzekeringspakket. Een adviseur kent u en uw onderneming het
best. Hij weet welke producten voor u en uw onderneming het
meest geschikt zijn en kan u onafhankelijk advies geven.

Meer info

Voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?
Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

De voorwaarden vindt u op www.turien.nl/voorwaarden-documenten
onder het kopje ‘Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de voorwaarden.
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