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D&O (DIRECTORS & OFFICERS) INSURANCE
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Bestuurders
en Bestuurders van vzw’s van DVV verzekeringen

De verzekering BA Bestuurders vergoedt bestuurders en leden van het directiecomité tegen de financiële
gevolgen van een fout die ze begaan bij de uitoefening van hun mandaat. Zo is hun privévermogen altijd
optimaal beschermd.

De verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Bestuurders
De economische omgeving wordt almaar complexer, het vennootschapsrecht en de wetgeving in verband met de ondernemingen
worden steeds uitgebreider … Gevolg? Een bedrijfsleider moet meer en meer verantwoordelijkheden opnemen en nog meer risico’s
nemen. Het aantal klachten en rechtszaken tegen bestuurders neemt gestaag toe.

Wat verzekeren wij?
Een verzekeraar tot uw dienst!
Uitgebreid juridisch advies: een duidelijk
en snel antwoord op elke vraag (dossier,
wetgeving, …)
Gespecialiseerde en beschikbare
gesprekspartners voor polis- en
schadebeheer en voor de boekhouding
Procedure burgerlijk verhaal: duidelijke
communicatie, geautomatiseerd systeem
en workflow management om slapende
dossiers te vermijden, mogelijkheid van
voorfinanciering

Een offerte aanvragen?
Wend u rechtstreeks tot een consultant of
relatiebeheerder.
U kunt hun gegevens bekomen via het telefoonnummer
02 286 20 97 of op onze website www.dvv.be

Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor
een fout die hij begaat bij de uitoefening van zijn mandaat. Dat kan
zware financiële gevolgen hebben. Deze verzekering dekt dat risico.
In die optiek is het de vennootschap of de vzw die de overeenkomst
sluit voor haar verzekerden.
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Basiswaarborgen

Waar is de verzekering geldig?

Te verzekeren aansprakelijkheid

Te verzekeren bedrag

De BA Bestuurders dekt de
persoonlijke aansprakelijkheid:

De verzekering BA Bestuurders
vergoedt:

>>van de bestuurders van
>>de kosten van het verweer
rechtswege: de leden van
voor de burgerlijke rechter en
de raad van bestuur en hun
de strafrechter die worden
voorzitter, de algemeen
gemaakt om bestuurders te
directeurs, het directiecomité,
verdedigen;
de zaakvoerders, de in der
>>de schadevergoeding, zowel in
minne aangestelde vereffenaars
geval van veroordeling tot straf
van dochtervennootschappen,
door een rechtbank als in geval
de zaakvoerders van
van minnelijke schikking;
dochtervennootschappen;
>>de terugbetaling van de
>>van de feitelijke bestuurders: een
schadevergoeding die de
bankier, boekhouder …;
onderneming heeft betaald
>>van de echtgeno(o)t(e) en
of voorgeschoten voor de
erfgenamen van een bestuurder.
bestuurders;
>>de financiële gevolgen
Bij uitbreiding zijn ook verzekerd:
van alle gedurende de
>>de dochtervennootschappen die
verzekeringsperiode ingediende
voor meer dan 50 % eigendom
vergoedingsaanvragen die op
van de vennootschap zijn of
>>een veronderstelde beroepsfout
waarvoor de verzekeringnemer
berusten.
het recht toegekend krijgt om de
meerderheid van de leden van de Het verzekerde bedrag
per schadegeval en per
raad van bestuur te benoemen;
verzekeringsjaar wordt bepaald
>>de externe mandaten:
op basis van de balans van de
automatische dekking van de
vennootschap.
mandaten die op verzoek van
de verzekerde vennootschap
vervuld worden door externe
ondernemingen;
>>de eigenlijke vennootschap.

Een in de tijd uitgebreide dekking voor:
vorderingen op grond van fouten die werden begaan tijdens de duur
van de overeenkomst, vóór de inwerkingtreding van de polis voor
zover de fouten niet gekend zijn bij het sluiten van de overeenkomst,
of binnen 60 maanden na het einde van de overeenkomst voor zover
de fouten werden begaan gedurende de geldigheidsperiode van de
overeenkomst.

Algemene uitsluitingen
Wordt bijvoorbeeld niet vergoed door de verzekering BA Bestuurders:
een opzettelijke fout, bekende feiten die zich voordien hebben
voorgedaan en lichamelijke en materiële schade (gedekt in BA
Onderneming).

De overeenkomst dekt de vorderingen die overal ter
wereld tegen de verzekerden worden ingediend, behalve
de vorderingen die worden ingediend bij de rechtbanken
of op grond van het recht van de Verenigde Staten
van Amerika of van een van hun Staten, Territoria of
Bezittingen.

Aanvullende inlichtingen
DVV verzekeringen is een merk en een
handelsnaam van Belfius Insurance NV,
verzekeringsonderneming gevestigd in België
en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5,
B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064
De duur van de verzekeringsovereenkomst BA
Bestuurders wordt bepaald in de bijzondere
voorwaarden.
De verzekering BA Bestuurders valt onder het
Belgisch recht. De voorwaarden van de verzekering
BA Bestuurders van DVV verzekeringen (eigen
risico, gedekte goederen, dekkingslimieten enz.)
zijn verkrijgbaar bij uw contactpersoon. De
bijzondere en de algemene voorwaarden hebben
voorrang op de commerciële brochures.
Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag.
Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij
uw consultant, relatiebeheerder of polisbeheerder.
Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan
niet u te wenden tot de Klachtendienst van
DVV verzekeringen, Galileelaan 5 te 1210 Brussel of
via e-mail: dienstklachtendvv@dvv.be
U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende
gehoor? Dan kunt u zich steeds wenden tot
de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de
Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail:
info@ombudsman.as.
U vindt alle informatie over deze instantie onder
de volgende link: http://www.ombudsman.as.

Dit document werd gewijzigd op 24 juni 2016 en kan nog aangepast worden. Een geactualiseerde versie staat steeds ter uwe beschikking op onze website www.dvv.be.
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