Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming : StarStone Insurance SE – Branch Nederland, schadeverzekeraar
Hoofdvestiging : StarStone Insurance SE, Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Liechtenstein
StarStone Insurance SE staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)
Product : Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet
bent 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 door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

		

Wat is verzekerd ?
Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen
of nalaten als bestuurslid, commissaris of
toezichthouder van een rechtspersoon.
Aansprakelijkheid door onbehoorlijke
taakvervulling
Aansprakelijkheid door een onjuiste uitvoering van
de werkzaamheden is verzekerd.
Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad
Aansprakelijkheid door het begaan van een
onrechtmatige daad is verzekerd.
Interne en externe aansprakelijkheid
Er is dekking voor aanspraken van de door u
bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid)
en er is dekking voor aanspraken van derden
(externe aansprakelijkheid).
Onderlinge aansprakelijkheid
Er is dekking voor aanspraken van bestuurders
onderling.
Juridische hulp
Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een
strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing
zonder rechter.
Extra informatie

Wat is niet verzekerd ?
Opzet, fraude en vermogensdelicten
Schade die met opzet is veroorzaakt. Of schade die
het gevolg is van fraude of vermogensdelicten.
Voorbeelden hiervan zijn diefstal, bedrog of valsheid
in geschrifte.
Boetes en dergelijke
Een boete, opgelegde dwangsom of soortgelijke
betalingen met een afdwingend of bestraffend
karakter.
Milieuaantasting
Niet verzekerd.
Verenigde Staten van Amerika en Canada
Er is geen dekking voor aanspraken ingesteld in- of
naar recht van Verenigde Staten van Amerika en
Canada.
Extra informatie
Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij geen
dekking voor verlenen. Wilt u meer weten ? Lees dan
de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur voor
meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen ?

De kosten worden alleen vergoed als wij
toestemming hebben geven om de kosten te maken.

Deze verzekering dekt geen beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheid. Wilt u dit wel verzekeren?
Bespreek dit met uw adviseur.

Inloop

Eigen risico

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de
verzekering aansprakelijk voor een handelen of
nalaten vóór de ingangsdatum ? Dan is dat verzekerd.

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

Extra informatie
Er is geen dekking voor bekende fouten en
(mogelijke) aanspraken die u al kende of die u had
moeten kennen.

Kosten van verweer
Tot 10% van het verzekerd bedrag met een
maxium van € 250.000,00 per onderzoek en/of per
tuchtrechtspraak voor alle verzekerden samen.

		
Uitloop
Stelt iemand u aansprakelijk ná beëindiging van
de verzekering voor een handelen of nalaten vóór
beëindiging van de verzekering, dan is dat soms
ook gedekt.
Extra informatie
Bij beëindiging van de verzekering is er de
mogelijkheid om uitloop, voor een periode van
maximaal 5 jaar te kopen. U moet binnen twee
maanden van dit recht gebruik maken.

Waar ben ik gedekt ?
De verzekering is wereldwijd van toepassing, maar per risico wordt in de polis bepaald in welke landen een aanspraak
kan worden ingesteld en welk recht op een aanspraak van toepassing kan zijn. Aanspraken ingesteld in de Verenigde
Staten van Amerika en Canada of aanspraken naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika en Canada zijn
standaard uitgesloten.

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 te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling daarvan. Geef
veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik ?
De premie betaalt u via uw adviseur. In principe betaalt u de premie eenmaal per jaar. Wilt u in termijnen betalen ?
Raadpleegt u hiervoor uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking ?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de
verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op ?
U kunt de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden. Opzeggen kan
schriftelijk of per e-mail. Opzeggen doet u in principe via uw adviseur, maar u mag ook rechtstreeks aan ons opzeggen.

