
                      

Maatschappij Allianz HDI Gerling Zurich Centraal Beheer Hiscox

Zelfstandig te sluiten Ja Ja Ja

Voorwaarden ABC 07 BCA Alg 2010 BCZ 2010 ZAV 05 + LBB 05 NDO-07-NB

Contractsduur 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden

Opzegtermijn 2 maanden 2 maanden 2 maanden 2 maanden 2 maanden

En bloc bepaling Ja Ja Nee Ja Ja

Verzekerden zijn:

Bestuurders/Direkteur Ja Ja Ja Ja Ja

Medebeleidsbepalers Ja Ja Ja Ja Ja

Commissarissen Ja Ja Ja Ja Ja

Wettige echtgeno(t)e of 

levenspartner

Ja Ja Alleen indien de aanspraak ook betrekking 

heeft op zijn/haar eigendommen, 

nadrukkelijk niet als gevolg  

gedragingen/handelingen

Ja Ja

Rechtsopvolgers i.g.v. overlijden Ja Ja Ja Ja

Derden zijn:

Iedereen met uitzondering van de 

aangesproken verzekerde

Iedereen met uitzondering van de 

aangesproken verzekerde

Iedereen met uitzondering van de 

aangesproken verzekerde

Iedereen met uitzondering van de 

aangesproken verzekerde

Iedereen met uitzondering van de 

aangesproken verzekerde

Verzekerde onderling Uitgesloten Gedekt, USA en Canada uitgesloten Niet uitgesloten Uitgesloten

Voorval

Melding Voorval Zo spoedig mogelijk, na beeindiging van de 

verzekering door de verzekeraar tegen een 

meerpremie van 25% van de laatste 

jaarpremie, te verlengen met 1 jaar

Schriftelijk aan de verzekeraar, binnen 5 jaar 

na beeindiging verzekering

Zo spoedig mogelijk.Verjaring na 1 jaar na 

de polisdekking. Melding moet schriftelijk 

binnen dat jaar.

Rechtsgebied; aanspraken ingesteld 

in of gebaseerd op het recht van:

De hele wereld met uitzondering van de 

verenigde staten van Amerika en/of Canada

De hele wereld, voor de verenigde staten van 

Amerika en/of Canada zijn er beperkende 

voorwaarden

De hele wereld met uitzondering van de 

Verenigde Staten van Amerika

De hele wereld met uitzondering van de 

verenigde staten van Amerika en/of Canada

De hele wereld met uitzondering van de 

verenigde staten van Amerika en/of Canada

Beeindiging

Bij faiilisement Direct Direct, mogelijkheid om uitlooprisico bij te 

verzekeren

Op de dag van verlening surseance van 

betaling, of faillietverklaring

Op de dag van verlening surseance van 

betaling, of faillietverklaring

Direct

wijziging in zeggenschap Onbekend eerstkomende contractsvervaldatum Onbekend Onbekend Onbekend

Bedrijfsbeeindiging op de dag van eerstkomende contractsvervaldatum Op de dag van Op de dag van Op de dag van

Bij faillissement termijn van aanmelding te verlengen met 3 

jaren tegen een meerpremie van 50% van de 

laatste jaarpremie en eventuele aangepaste 

voorwaarden door verzekeraar

Gedurende drie maanden de mogelijkheid 

om te verlengen met maximaal 5 jaar tegen 

een meerpremie van 25% van de laatste 

jaarpremie per uitloopjaar

Indien de verzekering een aaneengesloten 

geldigheidsduur heeft gehad van 

respectievelijk één, twee, drie of meer dan 

drie jaar, geeft de verzekering dekking voor 

een uitlooptermijn van 5 jaar tegen een 

premie van respectievelijk 60%, 40%, 20% 

en 0% van de laatste verschuldigde 

jaarpremie. Dit moet binnen 2 maanden na 

beeindiging aangevraagd worden

Gedurende 3 maanden na beeindiging 

bestaat de mogelijkheid om het uitlooprisico 

mee te verzekeren gedurende maximaal 5 

jaar tegen een meerpremie van 25% van de 

laatste jaarpremie per uitloopjaar

Gedurende 2 maanden na beeindiging 

bestaat de mogelijkheid om te verlengen met 

maximaal 5 jaar tegen een door Hiscox te 

bepalen meerpremie

Bij Staking bedrijf termijn van aanmelding te verlengen met 3 

jaren tegen een meerpremie per 

verlengingsjaar van 100% van de laatste 

jaarpremie

Gedurende drie maanden de mogelijkheid 

om te verlengen met maximaal 5 jaar tegen 

een meerpremie van 20% van de laatste 

jaarpremie per uitloopjaar

Indien de verzekering een aaneengesloten 

geldigheidsduur heeft gehad van 

respectievelijk één, twee, drie of meer dan 

drie jaar, geeft de verzekering dekking voor 

een uitlooptermijn van 5 jaar tegen een 

premie van respectievelijk 60%, 40%, 20% 

en 0% van de laatste verschuldigde 

jaarpremie. Dit moet binnen 2 maanden na 

beeindiging aangevraagd worden

Voor beeindiging bedrijf bestaat de 

mogelijkheid om het uitlooprisico gedurende 

maximaal 2 jaren tegen een meerpremie van 

25% van de laatste jaarpremie

Gedurende 2 maanden na beeindiging 

bestaat de mogelijkheid om te verlengen met 

maximaal 5 jaar tegen een door Hiscox te 

bepalen meerpremie

Bij fusie Onbekend Voorleggen aan maatschappij Maximaal verlenging met 3 jaar tegen 

betaling van 20% van de laatstverschuldigde 

jaarpremie per uitloopjaar.

Voorleggen aan de maatschappij

Inlooprisico Gedekt, mits voorval niet bekend op 

moment van afsluiten

Gedekt, mits voorval niet bekend op moment 

van afsluiten

Gedekt, mits voorval niet bekend op 

moment van afsluiten

Gedekt, mits voorval niet bekend op 

moment van afsluiten

Gedekt mits voorval niet bekend op moment 

van afsluiten

Informatieplicht

Bij uitbreiding, inkrimping of staking Ja Ja Ja, bij aanmerkelijk (25% of meer van 

balanstotaal) gewijzigde bedrijfsactiviteit 

binnen  twee maanden melden

Ja Ja

Bij wijziging statuten Ja Nee Ja Ja Onbekend

Bij wijziging zeggenschap Ja Ja Ja Ja Ja

Bij (dreigende) betalingsproblemen Ja Ja Ja Ja Ja

Bij benoeming 

bewindvoerder/curator

Ja Ja Ja Ja

Bij nieuwe deelnemingen Ja Ja, als groter dan 25% van het balanstotaal Ja, als groter dan 25% van balanstotaal Ja, als de toename meer dan 15% van het 

balanstotaal vormt

Ja, als groter dan 25% van balanstotaal

Van deelneming is sprake als: niet omschreven bij meer dan 50% van het aandelenkapitaal bij meer dan 50% van de aandelen of 

stemrecht

meer dan de helft van de stemrechten 

verworven wordt

bij meer dan 50% van de aandelen of 

stemrecht

Vergoeding van Schade

Verzekerd bedrag Minimaal € 250 K Minimaal € 250 K Keuze tussen: € 453.780,22,  € 

1.134.450,54 of € 2.268.901,08

Minimaal € 250.K, maximaal € 2500 K 

Uit verzekerd bedrag Alles tot maximaal het verzekerd bedrag Alles tot maximaal het verzekerd bedrag 

kosten van verweer +20%

Meeste tot maximaal het verzekerd bedrag, 

kosten van verweer zelfs tot 150%

Alles tot maximaal het verzekerd bedrag Alles tot maximaal het verzekerd bedrag

Schadevergoeding Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag

De wettelijke rente Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag

Kosten van verweer Als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag + 20% Als onderdeel van verzekerd bedrag + 50% als onderdeel van verzekerd bedrag Als onderdeel van verzekerd bedrag

Verweerkosten bij Milieuaantasting Onbekend Gedekt Als onderdeel van het verzekerd bedrag 

echter tot maximaal € 250.000,- per 

aanspraak en per jaar

Als onderdeel van het verzekerd bedrag 

echter tot maximaal € 250.000,- per 

aanspraak en per jaar

Als onderdeel van het verzekerd bedrag 

echter tot maximaal € 250.000,- per 

aanspraak

Uitsluitingen bij schade door:

Bevoordelen/frauduleus handelen Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten, de kosten voor verweer tot het 

moment van aantonen van het frauduleus 

handelen vallen wel onder de dekking

Uitgesloten Uitgesloten

Aansprakelijkheidsverhogende 

bedingen

Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Het niet tot stand brengen/houden 

van adequate verzekeringen

Uitgesloten Gedekt, mits geen opzet Gedekt Uitgesloten Uitgesloten

Niet voldoen aan wettelijke 

verplichtingen

Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Milieu aantasting Uitgesloten Gedekt Uitgesloten uitgesloten

Boetes met dwingend of bestraffend 

karakter

Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Molest Uitgesloten Uitgesloten uitgesloten Uitgesloten

Atoomkernreacties Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Asbest of asbesthoudende zaken Uitgesloten Gedekt Uitgesloten Uitgesloten Uitgesloten

Dekking primair of secundair Secundair Secundair Primair Secundair Secundair

Versie 20 december 2012

Polisvoorwaardenvergelijking

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering Uitsluitend aan de tekst in de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend!

Gelieve aanvullingen of onjuistheden door te geven via info@sagbv.nl of 020 4198009, dan zullen we het aanvullen of aanpassen

Uitsluitend aan de tekst in de polisvoorwaarden kunnen rechten ontleend worden!

Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering

Uitlooprisico, voorval dient voor beeindiging te hebben plaatsgevonden

www.sporenburgadviesgroep.nl/bestuurders_aansprakelijkheid.php

http://www.sporenburgadviesgroep.nl/docs/Allianz-avw.pdf
http://www.sporenburgadviesgroep.nl/docs/BAV_hdi_BCA.ALG.2010_vwd.pdf
http://www.sporenburgadviesgroep.nl/docs/BAV_zurich_BCZ2010.pdf
http://www.sporenburgadviesgroep.nl/docs/cb-vwdgecombineerd.pdf
http://www.sporenburgadviesgroep.nl/docs/BAV_Hiscox_vwd_PPP_BCA.pdf
http://www.sporenburgadviesgroep.nl/bestuurders_aansprakelijkheid.php

