
 

 

 
 

 

 

 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en 
niet is verzekerd. 

 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade als gevolg van bestuursfouten bij het uitoefenen van hun functie 

 

 Wat is verzekerd?   Wat is niet verzekerd? 

 Aansprakelijkheid als gevolg van een bestuursfout door 
een bestuurder, commissaris of toezichthouder van de 
onderneming 

  Schade door de verkrijging van inkomen, geldelijk gewin, 
of voordeel, waartoe een verzekerde of een derde niet 
gerechtigd is. Of  schade door bewust handelen  in strijd 
met de belangen van de onderneming 

 Onderlinge aansprakelijkheid  
Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder 
tegen de andere bestuurder 

  Opzet of  fraude 
Schade die met opzet is veroorzaakt. Of schade die door 
een frauduleus handelen of nalaten of een opzettelijke 
overtreding van de wet is veroorzaakt  
. 

 Interne en externe aansprakelijkheid  
Er is dekking voor aanspraken door de door u bestuurde 
organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking 
voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid’ 

  Personen- en Zaakschade 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al 
dan niet de dood ten gevolge hebbend of beschadiging, 
vernietiging of verlies van zaken. 
 

 Juridische hulp 
Verdedigingskosten die worden gemaakt in verband met 
het voeren van verweer van een tegen een verzekerde 
ingestelde aanspraak, waaronder  een civielrechtelijke, 
administratiefrechtelijke of arbitrale procedure; een 
strafrechtelijke vervolging of een uitleveringsprocedure 

  Bekende aanspraken en omstandigheden 
Schade die voortvloeit uit een bestuursfout die het 
onderwerp is geweest van een aanspraak of 
omstandigheid reeds gemeld onder enige  verzekering, 
waarvan deze verzekering een verlenging of vervanging 
dan wel schade die voortvloeit uit en Op of voor de 
ingangsdatum bestaande of gevoerde procedures 
 

 Inloop  
Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering 
aansprakelijk voor een bestuursfout vóór de 
ingangsdatum? Dan is dat verzekerd 

  
 
 
 
 

Amerika 
Schade die voortvloeit uit milieuaantasting uitsluitend 
voorzover  de aanspraak is ingesteld in Amerika   
 
Schade die voortvloeit uit Amerikaanse wetgeving inzake 
pensioenen en of- aandelen 
 
Schade die voortvloeit uit een aanspraak ingesteld door 
de onderneming of een verzekerde uitsluitend voorzover  
de aanspraak is ingesteld in Amerika   
 

 
Keuze: uitloop  
Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering 
aansprakelijk voor een bestuursfout die vóór de 
einddatum gemaakt is? Dan is dat niet altijd standaard 
verzekerd 

•  

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! 
Deze verzekering dekt geen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Wilt u dit wel verzekeren? U kunt dit bespreken met uw 
adviseur. 
 

! 
 
Eigen risico  
Standaard geldt er geen eigen risico voor deze verzekering. Afhankelijk van het risico kan er toch een eigen risico van toepassing 
zijn. Dit staat dan op het polisblad. 

! 
 
Faillissement / overname 
De verzekering eindigt, per vervaldatum automatisch bij faillissement en/of overname van de onderneming. Van het recht op 
uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen dertig dagen na de datum van het faillissement 
 

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
Onderneming: CNA Insurance Company (Europe) S.A., schadeverzekeraar, vergunning B222697: 

Product: Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen/ 
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 Waar is de verzekeringsdekking van toepassing? 

 De verzekering geldt wereldwijd. 
 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

- 
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen 
en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee bij de afhandeling daarvan. Veranderingen in uw bedrijf moet u zo snel 
mogelijk doorgeven. 

 

 Wanneer en hoe betaal ik? 

Betaling van de verzekeringspremie dient binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de polis te geschieden. Vervolgpremies dienen 
binnen 30 dagen na de vervaldatum van de polis te worden betaald. u maakt zelf het bedrag over. 

 

 

 Wanneer begint en eindigt de verzekeringsdekking? 

De ingangs- en vervaldatum van uw verzekering worden vermeld op uw polisblad; daarna wordt de verzekering telkens stilzwijgend met 
één jaar verlengd. 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt de polis beëindigen door deze schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de vervaldatum op te 
zeggen. 

 
 
Dit document geeft informatie aangaande de door CNA Hardy geboden verzekeringsdekking. Zie de polis voor de volledige 
det 
ails van de (pre)contractuele voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de polisvoorwaarden 
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