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Productvoorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders
en Commissarissen/Toezichthouders
Rubriek 1 Algemeen

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
1.1

Verzekerden
a. alle natuurlijke personen die op statutair voorgeschreven
wijze waren, zijn of worden benoemd tot bestuurder of
commissaris/toezichthouder van de rechtspersoon;
b. alle natuurlijke personen in de hoedanigheid van
statutair bestuurder van een managementvennootschap,
indien en voorzover deze vennootschap (mede) de
directie voert over de rechtspersoon;
c. alle natuurlijke personen, in dienst van de
rechtspersoon, die krachtens de statuten of krachtens
een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders daden van bestuur verrichten;
d. alle natuurlijke personen, in dienst van de
rechtspersoon, die het beleid van de rechtspersoon mede
bepalen als waren zij bestuurders.

1.2

Rechtspersoon
De verzekeringnemer en zijn deelnemingen.

1.3

Deelneming
De vennootschap waarin verzekeringnemer direct of
indirect:
a. meer dan de helft van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering heeft; of
b. het recht heeft de meerderheid van de raad van
commissarissen/toezichthouders en/of raad van bestuur
te benoemen dan wel af te laten treden; of
c. een meerderheid van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering heeft op grond van een schriftelijke
overeenkomst met andere aandeelhouders.

1.4

Derden
Iedereen (inclusief de rechtspersoon) met uitzondering van
de aangesproken verzekerde.

1.5

Schade
Door derden geleden financieel nadeel.

1.6

Kosten van verweer
Alle redelijke kosten die op verlangen van of met de
schriftelijke instemming van de maatschappij worden
gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een
gedekte aanspraak.

1.7

Aanspraak
Een aanspraak is uitsluitend een tegen de verzekerde
schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar
instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van
schade.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld,
die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde
oorzaak worden als één aanspraak beschouwd en worden
geacht bij de maatschappij te zijn gemeld ten tijde dat de
eerste aanspraak is aangemeld.

LBB 05

1.8

Omstandigheid
Een handelen of nalaten waardoor schade is of kan
ontstaan, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen
dat deze zal leiden tot een (gedekte) aanspraak.
Omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden
met dezelfde oorzaak worden als één omstandigheid
beschouwd en worden geacht te zijn gemeld ten tijde dat
de eerste omstandigheid is aangemeld.

1.9

Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum
en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de
periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering tot
de premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot
de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, wordt een
dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd.
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het
verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.

1.10

Geldigheidsduur
De periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering
tot het einde van deze verzekering.

1.11

Molest
a. Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere
georganiseerde partijen elkaar, of de een de ander,
met militaire machtsmiddelen, bestrijden. Het
gewapend optreden van militaire eenheden onder de
verantwoordelijkheid van internationale organisaties
zoals de Verenigde Naties, de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie of de West-Europese Unie wordt
ook hieronder verstaan;
b. Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat,
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die
staat betrokken is;
c. Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een
staat, gericht tegen het openbaar gezag;
d. Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde
gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen
zich voordoend binnen een staat;
e. Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar
gezag;
f. Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van enige gewapende macht, gericht
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
Dit zijn de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest.

Artikel 2 | Omvang van de verzekering
2.1
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Algemeen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
volgens de bepalingen in de Rubrieken van deze
Productvoorwaarden, die alleen van toepassing zijn

Productvoorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders
en Commissarissen/Toezichthouders
Rubriek 1 Algemeen
indien de desbetreffende Rubriek volgens het polisblad
is meeverzekerd. Deze Productvoorwaarden vormen een
geheel met de hierbij behorende Algemene Voorwaarden.
2.2
2.2.1

Verzekerd bedrag
De maatschappij vergoedt voor alle verzekerden tezamen
per aanspraak en per verzekeringsjaar:
a. de schade inclusief de wettelijke rente;
b. de kosten van verweer tegen gedekte aanspraken, ook
indien deze ongegrond zijn dan wel worden bevonden,
alsmede de proceskosten tot betaling waarvan de
verzekerde mocht worden veroordeeld;
c. de kosten van verweer tegen aanspraken, ook indien
deze ongegrond zijn dan wel worden bevonden, indien
en voor zover die aanspraken betrekking hebben op de
aansprakelijkheid van de verzekerde in diens verzekerde
hoedanigheid voor verontreiniging van de bodem,
de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang), waarbij als onderdeel van
het totale verzekerd bedrag een maximum verzekerd
bedrag geldt van EUR 250.000,00 per aanspraak en per
verzekeringsjaar;
d. de kosten van de op verlangen van de maatschappij
gevoerde verdediging in een tegen de verzekerde
aanhangig gemaakt strafproces;
gezamenlijk (a. tot en met d.) tot ten hoogste de in het
polisblad genoemde verzekerde bedragen.

2.2.2

Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag
per verzekeringsjaar, zoals in het polisblad is vermeld,
geldt dat de datum van de eerste schriftelijke melding
bij de maatschappij hetzij van de aanspraak hetzij van
de omstandigheid die daartoe leidt, bepalend is voor het
verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of
omstandigheid wordt toegerekend.

4.2

Bevoordeling
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade die verband houdt met door of namens
de rechtspersoon verrichte (rechts)handelingen die een
of meer verzekerden direct of indirect een persoonlijk
voordeel hebben verschaft dan wel die verricht werden met
het oogmerk om aan een of meer verzekerden een zodanig
voordeel te verschaffen.

4.3

Personenschade/zaakschade/milieuschade
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor:
a. schade aan personen, zijnde letsel of aantasting van de
gezondheid van derden al dan niet de dood ten gevolge
hebbend en de daarmee direct of indirect verband
houdende gevolgen;
b. schade aan zaken, zijnde beschadiging, vernietiging,
vermissing of verontreiniging van zaken van derden,
geld of geldwaardige papieren daaronder begrepen en de
daarmee direct of indirect verband houdende gevolgen;
c. milieuschade, zijnde verontreiniging en/of aantasting
van de bodem, de lucht, het oppervlaktewater en/of
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang) en de
daarmee direct of indirect verband houdende gevolgen,
onverminderd het bepaalde in artikel 2.2.1 sub c. van
deze Productvoorwaarden.

4.4

Verzekeringen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade die verband houdt met het niet afsluiten dan
wel niet (tijdig) verlengen van voor de rechtspersoon
toereikende verzekeringen.

4.5

Supercontractuele aansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-,
vrijwarings-, garantie- of ander beding van soortgelijke
strekking, behalve indien aansprakelijkheid ook zou
hebben bestaan zonder het beding.

4.6

Boetes
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade verband houdende met opgelegde dwangsommen,
boetes en soortgelijke betalingen met een afdwingend of
bestraffend karakter.

4.7

Ingestelde aanspraken
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade die verband houdt met aanspraken, die vóór de
ingangsdatum van deze verzekering tegen de rechtspersoon
zijn ingesteld.

4.8

Molest
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade veroorzaakt door molest.

Artikel 3 | Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is de gehele wereld met uitzondering van
de USA en/of Canada.
Het handelen of nalaten en de daaruit voortvloeiende schade dient
te hebben plaatsgevonden binnen het verzekeringsgebied. Niet
verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de USA
en/of Canada.

Artikel 4 | Uitsluitingen
4.1

Opzet
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor
schade die verband houdt met bewust onrechtmatig of
malafide handelen of nalaten van een of meer verzekerden.
Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde
die aantoont dat het genoemde handelen of nalaten zich
buiten zijn weten of tegen zijn uitdrukkelijk kenbaar
gemaakte wil heeft voorgedaan en dat hem ter zake van dat
handelen of nalaten geen verwijt gemaakt kan worden.
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Artikel 5 | Premie

7.2.

Wijziging van het risico
Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht zo spoedig
mogelijk nadat vaststaat dat zich een van de hieronder
omschreven wijzigingen zal voordoen, doch uiterlijk
binnen 2 maanden nadat de wijziging zich daadwerkelijk
heeft voorgedaan, de maatschappij schriftelijk opgave te
doen van:
a. een besluit tot uitbreiding, inkrimping of beëindiging
van een belangrijk deel van de activiteiten van de
rechtspersoon;
b. wijzigingen in de zeggenschap bij de rechtspersoon,
verwerving van een meerderheidsbelang in de
rechtspersoon door een derde, verkoop van meer dan
50% van de activa van de rechtspersoon aan een derde,
beursgang en fusie van de rechtspersoon daaronder
begrepen;
c. de verwerving van nieuwe deelnemingen door de
rechtspersoon, indien en voor zover het balanstotaal
van die nieuwe deelneming groter is dan 15% van het
balanstotaal van de rechtspersoon;
d. wijziging van de statuten, indien en voor zover die
wijziging van invloed is op de zeggenschap met
betrekking tot de benoeming van bestuurders of
commissarissen dan wel anderszins de positie van
verzekerden beïnvloedt;
e. dreigende betalingsmoeilijkheden van de
rechtspersoon, aan derden gedane mededelingen
omtrent betalingsonmacht, executoriale beslagen
en bodembeslagen (surseanceverzoeken en
faillissementsaanvragen daaronder begrepen);
f. de verlenging van surseance van betaling en/of het
uitspreken van het faillissement van de rechtspersoon.

7.3

Aanvullende informatie
Indien de door verzekeringnemer en/of verzekerde
verstrekte informatie dan wel schriftelijke opgave als
bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 van deze Productvoorwaarden
daartoe aanleiding geeft, heeft de maatschappij het recht
de verzekeringnemer en/of de verzekerde om aanvullende
informatie te vragen. Verzekeringnemer en/of verzekerde
is verplicht om die informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verzoek van de
maatschappij te verstrekken.

7.4

De maatschappij heeft het recht om binnen 2 maanden
na ontvangst van de in artikel 7.1 en 7.2 bedoelde opgave
schriftelijk aan verzekeringnemer mede te delen dat de
wijziging(en) niet of slechts tegen gewijzigde condities
onder de dekking van deze verzekering kan/kunnen
worden gebracht. In geval van faillissement van de
rechtspersoon geldt echter de regeling van artikel 11.2.2
van deze Productvoorwaarden.

7.5

Indien de wijziging(en) voortvloeiende uit de toegezonden
informatie niet of slechts tegen gewijzigde premie en/of
voorwaarden onder de verzekeringsdekking kan/kunnen
worden gebracht, heeft verzekeringnemer gedurende
30 dagen na ontvangst van de in artikel 7.4 van deze

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Algemene
Voorwaarden, gelden ten aanzien van de premie de volgende
aanvullende bepalingen:
5.1

Indexering
Jaarlijks zal de premie voor het komende verzekeringsjaar
worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer
gedurende het afgelopen jaar van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

5.2

Premieberekening
Indien de premie gebaseerd is op variabele factoren kan
deze jaarlijks worden aangepast aan de hand van door
verzekeringnemer en/of verzekerde verstrekte informatie
zoals bedoeld in artikel 7.1 van deze Productvoorwaarden.

5.3

Premierestitutie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering op grond
van het bepaalde in artikel 6 en 7.3 van de Algemene
Voorwaarden en 8.2 van deze Productvoorwaarden en
indien de rechtspersoon zijn activiteiten beëindigt heeft
de verzekeringnemer het recht op terugbetaling van de
definitieve premie over het tijdvak waarover de verzekering
niet van kracht is.

Artikel 6 | (Regeling van) Schade
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden, gelden in geval van schade eveneens de volgende
bepalingen:
6.1

6.2

De maatschappij is gerechtigd benadeelden rechtstreeks
namens verzekerde schadeloos te stellen, met hen
schikkingen te treffen, dan wel verweer te voeren.
Verzekerde is in verband daarmee verplicht de
maatschappij desverlangd de nodige schriftelijke
machtigingen te verstrekken.
De maatschappij is voorts gerechtigd om na overleg
met verzekerde te beslissen omtrent de inschakeling van
een advocaat of andere deskundige. De maatschappij is
gerechtigd de daarmee gemoeide kosten rechtstreeks aan
die advocaat of deskundige te voldoen.

Artikel 7 | Informatie en Wijziging van het risico
7.1
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Informatie
Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht
om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het
verzekeringsjaar het door de maatschappij toegezonden
enquêteformulier ingevuld en ondertekend te retourneren,
vergezeld van het jaarverslag van het afgelopen boekjaar
(volledige jaarverslag en directieverslag).
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Productvoorwaarden bedoelde mededeling het recht de
verzekering schriftelijk op te zeggen met inachtneming
van een termijn van 14 dagen. Indien de verzekeringnemer
van dit recht geen gebruik maakt wordt verzekeringnemer
geacht hiermee in te stemmen en loopt de verzekering
gewoon door.
7.6

Niet nakomen informatieverplichtingen
In aanvulling op artikel 5.2 van de Algemene Voorwaarden
vervalt elk recht op schadevergoeding onder deze
verzekering indien verzekeringnemer en/of verzekerde de
informatieverplichtingen als bedoeld in de artikelen 7.1
t/m 7.3 van deze Productvoorwaarden niet, niet tijdig,
niet juist en/of niet volledig nakomt. Dit uitsluitend
indien de maatschappij door de nakoming in de
informatieverplichtingen in haar belang is geschaad.

Artikel 8 | Begin en einde van deze verzekering
8.1

Begin en einde
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.1 van de
Algemene Voorwaarden zijn het begin en einde van
deze verzekering beide om 0:00 uur, tenzij anders
overeengekomen is in het polisblad.

8.2

Aanvullende mogelijkheden tot opzegging
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Algemene
Voorwaarden gelden de volgende opzegmogelijkheden van
de verzekering, met in achtneming van een termijn van
14 dagen:
a. de maatschappij heeft het recht de verzekering
schriftelijk op te zeggen binnen twee maanden na
ontvangst van een opgave als bedoeld in artikel 7 van
deze Productvoorwaarden;
b. de verzekeringnemer heeft het recht de verzekering
schriftelijk op te zeggen in het geval zoals omschreven
in artikel 7.5 van deze Productvoorwaarden.

Artikel 9 | Terrorismerisico
Het terrorismerisico is uitsluitend verzekerd volgens de
gelimiteerde dekking van de Algemene Voorwaarden.
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Rubriek 2 Schade aan derden

Artikel 10 | Omvang van de dekking

11.2.3 De verlenging van de aanmeldingstermijn geldt alleen
voor onder deze verzekering gedekte aanspraken die
voortvloeien uit een handelen of nalaten van verzekerde
dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum en die
schriftelijk bij de maatschappij worden gemeld binnen de
verlengde aanmeldingstermijn.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de verzekerde
hoedanigheid voor schade aan derden, mits:
a. de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld of de aanspraak voortvloeit uit een
omstandigheid die tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering voor de eerste maal bekend is geworden bij de verzekerde
en schriftelijk bij de maatschappij is aangemeld.

11.2.4 Alle binnen de verlengde aanmeldingstermijn gemelde
aanspraken worden toegerekend aan het verzekeringsjaar
direct vóór de beëindigingsdatum. Het bepaalde in
artikel 2.2.2 van deze Productvoorwaarden blijft onverkort
van toepassing.

en

11.2.5 In afwijking van artikel 11.2.3 van deze
Productvoorwaarden geldt deze verlenging van de
dekkingsperiode niet, indien blijkt dat de door deze
verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een)
andere polis(sen) is verzekerd of daarop zou zijn verzekerd
indien de onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan.

b. de aanspraak respectievelijk de omstandigheid vóór de ingangsdatum van deze verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was of redelijkerwijs
had kunnen zijn.

Artikel 11 | Verlenging van de dekkingsperiode
11.1

Na-risico
Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van
deze verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de
maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit
(ongeacht op welk tijdstip, doch uiterlijk binnen 5 jaar
na beëindiging van deze verzekering) voortvloeit geacht
worden te zijn ingesteld op de datum van melding van deze
omstandigheid.

11.2.6 Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden,
die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde
oorzaak, is voor de toepasselijkheid van het gestelde in de
artikelen 11.2.1 t/m 11.2.2 van deze Productvoorwaarden
bepalend de datum van aanvang van deze reeks.
11.2.7 Indien verzekeringnemer gebruik wenst te maken
van het in de artikelen 11.2.1 of 11.2.2 van deze
Productvoorwaarden omschreven recht van verlenging
van de aanmeldingstermijn dient de verzekeringnemer dat
schriftelijk aan de maatschappij kenbaar te maken, en wel:
a. in geval van verlenging op grond van artikel 11.2.1 vóór
de beëindigingsdatum van de verzekering;
b. in geval van verlenging op grond van artikel 11.2.2
binnen 3 maanden na de datum waarop het faillissement
is uitgesproken.

11.2. Uitlooprisico na opzegging en faillissement
11.2.1 De verzekeringnemer en/of verzekerden hebben het recht
de termijn van aanmelden met maximaal 2 jaar te verlengen,
indien:
a. De maatschappij op grond van het bepaalde in
artikel 7.3 sub d. van de Algemene Voorwaarden en
7.2 van deze Productvoorwaarden de verzekering
beëindigt; of
b. Verzekeringnemer op grond van artikel 7.3 sub c. van
de Algemene Voorwaarden de verzekering opzegt,
uitsluitend indien de opzegging het gevolg is van het
beëindigen van de activiteiten van verzekeringnemer
anders dan door verlening van (voorlopige) surceance
van betaling, uitspraak van zijn faillisement of een
verzoek tot wettelijke schuldsanering.

11.2.8 De verzekeringnemer dient de voor de verlenging van de
aanmeldingstermijn verschuldigde premie en de daarbij
verschuldigde assurantiebelasting te voldoen binnen
30 dagen na het schriftelijk verzoek tot verlenging.
Bij niet nakoming van de verplichting tot betalen van
de premie vervalt ieder recht op verlenging van de
aanmeldingstermijn.

De voor deze verlenging verschuldigde premie bedraagt
25% van de laatste jaarpremie.

Artikel 12 | Insluitingen
11.2.2 De verzekeringnemer, diens curator en/of verzekerden
hebben het recht de termijn van aanmelden met 5 jaar
te verlengen, indien deze verzekering eindigt door
faillissement van verzekeringnemer.

12.1

De voor deze verlenging verschuldigde premie bedraagt
25% van de laatste jaarpremie per uitloopjaar.
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Vrijwaring
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade, waarvan de verzekerde enig recht op
schadeloosstelling heeft door de rechtspersoon echter
uitsluitend voorzover de rechtspersoon niet in staat is deze
te betalen.

Productvoorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders
en Commissarissen/Toezichthouders
Rubriek 2 Schade aan derden
12.2

Deelnemingen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde
voor schade ter zake van door de rechtspersoon nieuw
verworven en/of opgerichte deelnemingen indien en voor
zover de omstandigheid waaruit de aanspraak voortvloeit
heeft plaatsgevonden:
a. na verwerving en/of oprichting van de deelneming
ingeval het balanstotaal van die nieuwe deelneming
niet groter is dan 15% van het balanstotaal van de
rechtspersoon, dan wel
b. nadat de deelneming op grond van artikel 7.2 van deze
Productvoorwaarden al dan niet op gewijzigde condities
onder de dekking van deze verzekering is gebracht.

12.3

Echtgenoten/partners
Verzekerd is de aansprakelijkheid van wettige echtgenoten
en/of geregistreerde partners van de verzekerden, indien
en voorzover de tegen die echtgenoten en/of partners
ingestelde aanspraak voortvloeit uit, berust op of verband
houdt met het handelen of nalaten van verzekerden in hun
verzekerde hoedanigheid.

12.4

Erfgenamen/wettelijke vertegenwoordigers
Verzekerd is de aansprakelijkheid van erfgenamen
respectievelijk wettelijk vertegenwoordigers van de
verzekerden in geval van overlijden respectievelijk
handelingsonbekwaamheid, onder curatelestelling, onder
bewindstelling en faillissement van die verzekerden, indien
en voor zover de tegen die erfgenamen en/of wettelijk
vertegenwoordigers ingestelde aanspraak voortvloeit uit,
berust op of verband houdt met het handelen of nalaten
van verzekerden in hun verzekerde hoedanigheid.
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