Allianz Nederland Schadeverzekering

Bestuurders-

aansprakelijkheid

Hoe beschermt u uw bestuurders tegen de
gevolgen van aanspraken?
Uw bestuurders willen alleen het beste voor uw organisatie. Maar een besluit
kan ook verkeerd uitpakken. Met onbedoelde gevolgen. Ook voor de bestuurders
zelf. Zij kunnen zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden waardoor hun
privévermogen in gevaar komt. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
van Allianz in Nederland beschermt u uw bestuurders, commissarissen of
toezichthouders tegen de financiële risico’s van hun functie.
Noodzakelijke bescherming

Interne en externe aansprakelijkheid

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders
kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden
voor schade. En dat risico wordt steeds groter door
de hogere eisen aan hun functies en het groeiende
aantal aanspraken. Zo kunnen zij aansprakelijk gesteld
worden voor de totale schade die voortvloeit uit hun
eigen functioneren of dat van een medebestuurder.
Het kan zelfs zijn dat zij persoonlijk opdraaien voor die
schade of betrokken raken bij een rechtsprocedure. Een
rechtsbijstand- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering
biedt in deze gevallen geen uitkomst, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel.

De Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt
de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen
en toezichthouders. Zowel de interne als de externe
aansprakelijkheid is gedekt. Bij interne aansprakelijkheid
stelt uw organisatie uw eigen bestuurder, commissaris
of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk voor
het niet behoorlijk vervullen van zijn of haar taken.
Bij externe aansprakelijkheid stelt een andere partij
– aandeelhouders, crediteuren of werknemers – de
bestuurder, commissaris of toezichthouder aansprakelijk
voor schade door wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of
onrechtmatige daad.

Uitgebreide dekking
Met de Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
blijft het privévermogen van de bestuurder, commissaris of
toezichthouder buiten schot bij een aanspraak. De verzekering
dekt de kosten die voortvloeien uit aansprakelijkheid door
onbehoorlijk bestuur en de verweerkosten, zoals advocaat- en
proceskosten. Bovendien zijn handelingen en nalatigheid in
het verleden meeverzekerd als de aanspraak wordt ingesteld
na de ingangsdatum van de polis en het gaat om een
omstandigheid die niet bekend was.

Onmisbare zekerheid
Als vennootschap, vereniging of stichting wilt u de
mensen die zich voor uw organisatie inzetten de zekerheid bieden dat zij privé geen risico lopen. Met de Allianz
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft uw
organisatie bovendien een extra voordeel bij het aantrekken van nieuwe bestuursleden.

Allianz
Allianz biedt organisaties en ondernemingen
oplossingen voor risico’s die voortvloeien uit hun activiteiten.
Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt
u uw verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen.
Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.
Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van
de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim zestig
miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

De kenmerken van de Allianz
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Het privévermogen blijft buiten schot bij
aansprakelijkheid
• Dekking voor interne en externe
aansprakelijkheid
• Dekking van de verweerkosten
• Dekking van het inlooprisico
• Wereldwijde dekking, exclusief de V.S. en Canada

Interesse?
Wilt u meer weten over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz? Kijk op www.allianz.nl
of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Voorbeelden waarin een bestuur aansprakelijk gesteld kan worden
• Het bestuur van een holding onttrekt doelbewust vermogen aan een verliesgevende dochter om zo het
vermogen voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege
handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde
crediteuren van de failliete dochter.
• Een grote geldschieter van een stichting trekt plots zijn toegezegde subsidie in. Hierdoor komt het voortbestaan
van de stichting in gevaar. Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is, zijn er wel verdedigingskosten bij
een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn aangegaan.
Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden euro’s waarvoor een rechtsbijstandverzekering
geen dekking biedt.
• Een onderneming kan niet voldoen aan de betalingsverplichting aan de belastingdienst en de bestuurder
vergeet dat op tijd te melden. Hierdoor krijgt hij te maken met de omgekeerde bewijslast en wordt hij
persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Service
Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact opnemen
met uw verzekeringsadviseur of met Allianz. Wij helpen u graag verder.
In onze dienstverlening stellen wij uw belang voorop.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze service.
Heeft u een klacht over onze producten of diensten, dan vragen wij u
deze eerst aan ons voor te leggen. Vindt u onze reactie onvoldoende,
dan kunt u terecht bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
www.kifid.nl
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