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Kennisgeving
Veel van de woorden en uitdrukkingen die in deze verzekeringsovereenkomst worden gebruikt,
hebben een speciale betekenis in de context van deze verzekering.
Wanneer een woord of uitdrukking vet gedrukt is, kunt u in Deel 1 – Definities de betekenis lezen.
Wij adviseren u de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en bij vragen contact op te nemen met
uw tussenpersoon.
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Deel 1 – Definities
1.1 Aanspraak

Een schriftelijke vordering tot vergoeding van schade als gevolg van een fout ingesteld tegen
een verzekerde gedurende de contractstermijn of, indien van toepassing de uitlooptermijn.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerde(n) ingesteld, die uit elkaar of uit dezelfde fout
of oorzaak voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd.
Een aanspraak wordt geacht te zijn ingesteld en gemeld op het moment waarop de
eerste aanspraak uit de reeks is gemeld.
Onder aanspraak wordt ook verstaan:
DDeen ingestelde civiele procedure; of
DDeen ingestelde arbitrageprocedure; of
DDeen ingestelde strafrechtelijke procedure; of
DDeen ingesteld onderzoek;
ingesteld tegen de verzekerde.

1.2 Clausule

Een afwijking van of aanvulling op de polisvoorwaarden.

1.3 Contractstermijn

De termijn vanaf de ingangsdatum tot de datum waarop de verzekering zonder verlenging
eindigt, zoals vermeld op het polisblad.

1.4 Deelneming

De rechtspersoon die wordt geconsolideerd door de verzekeringnemer of waarin de 			
verzekeringnemer direct dan wel indirect meer dan 50% van het geplaatste stemgerechtigde
aandelenkapitaal bezit.
Onder deelneming wordt ook verstaan:
a. stichting Continuïteit van verzekeringnemer;
b. stichting Administratiekantoor van verzekeringnemer.
Dekking voor schade ingesteld tegen een verzekerde van een deelneming bestaat
uitsluitend voor gemaakte fouten in de periode waarin de rechtspersoon een deelneming is.

1.5 Derden

Iedereen, met uitzondering van de aangesproken verzekerde(n).

1.6 Externe bestuursfunctie Een bestuurder, commissaris, toezichthouder of werknemer die op uitdrukkelijk verzoek
van de rechtspersoon benoemd was, benoemd is of in de toekomst benoemd zal worden
tot bestuurder, commissaris, toezichthouder of vergelijkbare positie van een andere organisatie,
met uitzondering van:
a. een functie bij een onderneming opgericht in de Verenigde Staten van Amerika of een
staatkundig onderdeel daarvan;
b. een functie bij een beursgenoteerde onderneming;
c. een functie bij een financiële instelling of pensioenfonds.
1.7 Financiële instelling

Een instelling die voornamelijk financiële diensten verleent, al dan niet van uiteenlopende aard,
waaronder in ieder geval te verstaan een bank, beleggingsinstelling, beleggingsonderneming,
betaaldienstverlener, clearings instelling, (her)verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds, 		
premiepensioeninstelling (PPI), of soortgelijke instellingen.

1.8 Fout

Onder fout wordt verstaan een samenhangende fout, nalatigheid, vergissing, verzuim, 			
onbehoorlijke taakvervulling, verkeerd handelen of onbehoorlijk bestuur bij werkzaamheden
die een verzekerde heeft verricht in het kader van de functie van een verzekerde.
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1.9 Inloopdatum

De datum vanaf wanneer de verzekeringnemer een aansprakelijkheidsverzekering voor
bestuurders, commissarissen en toezichthouders heeft gehad.

1.10 Kosten van verweer

De redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten en uitgaven, met voorafgaande schriftelijke
instemming van verzekeraar gemaakt, in verband met een tegen een verzekerde
ingestelde aanspraak.

1.11 Management
vennootschap

Een rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit die als doel heeft het management te voeren
over de rechtspersoon en voor zover de meerderheid van de stemrechten in de entiteit in
het bezit is van de natuurlijke persoon die eigenaar is van de desbetreffende entiteit.

1.12 Milieuverontreinigende Enige vaste, vloeibare, biologische, radiologische, gasvormige, thermische prikkelende of
stof		
verontreinigende stof, welke op natuurlijke wijze of anderszins voorkomt, inclusief asbest,
rook, damp, roet, vezels, meeldauw, sporen, schimmels, bacteriën, dampen, zuren, basen, 		
nucleair of radioactief materiaal van enig soort, chemicaliën, afval en materiaal ter recycling,
re conditionering of verbetering.
1.13 Officiële instantie

Een regelgevende organisatie, overheidsinstantie, officiële handelsorganisatie of enige andere
organisatie die bevoegd is om de activiteiten van een rechtspersoon of een verzekerde
te onderzoeken.

1.14 Omstandigheid

Een fout waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden afgeleid. Als zodanig wordt
beschouwd een fout ten aanzien waarvan een verzekerde concreet kan meedelen dat daaruit 		
een aanspraak van een derde kan worden verwacht.

1.15 Onderzoek

Een officieel onderzoek, verhoor, hoorzitting of ander gelijksoortige procedure ingesteld of
ingediend tegen een verzekerde door een officiële instantie op voorwaarde dat:
a. een kennisgeving daartoe tijdens de contractstermijn is ontvangen en gemeld bij
verzekeraar; en
b. het onderzoek niet de bedrijfstak betreft, waarin de rechtspersoon zijn zakelijke activiteiten
uitvoert en niet uitsluitend of niet in de eerste plaats gericht is op de rechtspersoon zelf; en
c. de verzekerde(n) wettelijk verplicht wordt aanwezig te zijn bij het onderzoek, om documenten
aan te leveren, vragen te beantwoorden en/of geïnterviewd te worden.

1.16 Onderzoekskosten

De redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten of uitgaven van een verzekerde (exclusief
loon, salaris of enig ander soort vergoeding van een verzekerde) gemaakt met voorafgaande
schriftelijke instemming van verzekeraar in verband met een onderzoek.

1.17 Oprichter

Een natuurlijk persoon, niet zijnde een externe adviseur of andere persoon die normaliter uit
hoofde van zijn beroep bedrijven opricht en die:
a. handelde of handelt namens de verzekeringnemer met de intentie om de verzekeringnemer
of een deelneming op te richten; of
b. in het geval van ondeugdelijke oprichting voorbestemd was door verzekeringnemer om
bestuurder van een deelneming te worden.

1.18 Polis

Dit document, waaronder begrepen het polisblad, de polisvoorwaarden en de clausules.

1.19 Public relations
kosten

De redelijke en noodzakelijke honoraria en uitgaven voor externe public relations deskundigen
gemaakt, met voorafgaande schriftelijke instemming van verzekeraar teneinde beschadiging
van de reputatie van een verzekerde te voorkomen of te verminderen, een en ander als
gevolg van een gedekte aanspraak.
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1.20 Rechtspersoon

De verzekeringnemer, zoals genoemd op het polisblad, en haar deelneming(en).

1.21 Samenhangende
fout(en)

a. een serie van dezelfde, aan elkaar gerelateerde of uit elkaar voortvloeiende fout(en); of
b. fout(en) die berust(en) op gemeenschappelijke feiten al dan niet met één en dezelfde oorzaak.
Samenhangende fouten worden geacht één en dezelfde fout te betreffen en te zijn gemaakt op
het moment van de eerste fout in de reeks.

1.22 Schade

Een financieel nadeel in verband met een aanspraak, dat bestaat uit:
a. het bedrag aan schadevergoeding op basis van een gerechtelijke uitspraak;
b. kosten van verweer;
c. het bedrag dat met instemming van verzekeraar tot stand is gekomen bij een
schikking;
d. wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van bedragen onder (a) en (c);
e. onderzoekskosten;
f.

public relations kosten;

g. kosten van noodgevallen als bedoelt in artikel 2.7;
h. verdedigingskosten in verband met een boete, welke conform wet- en regelgeving is
opgelegd door een toezichthouder aan verzekerde in het kader van de overtreding van de
wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, niet-zijnde
een strafrechtelijke boete;
i.

kosten van psychologische ondersteuning aan verzekerden.

1.23 Schending van
een arbeidsverhouding

Een aanspraak gebaseerd op schending door handelen of nalaten binnen een
arbeidsverhouding tussen een werknemer en de rechtspersoon.

1.24 Toezichthouder

Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Consument & Markt of enig ander bestuursorgaan of
wettelijke vertegenwoordiger of overheidsinstantie in jurisdicties binnen of buiten Nederland.
De persoon door wiens bemiddeling deze verzekering is gesloten, die als zodanig ook tijdens
de contractstermijn de belangen van een verzekerde zal behartigen en als zodanig op de polis
vermeld staat.
De periode genoemd in artikel 2.12 aansluitend aan de datum waarop deze polis eindigt en
waarin een aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld en bij
verzekeraar wordt gemeld ter zake van een fout, die plaatsvond na de inloopdatum en voor
het einde van de contractstermijn.

1.27 Verzekeraar

Hiscox Europe Underwriting Limited, namens de op het polisblad vermelde risicodrager.		
Hiscox Europe Underwriting Limited, tevens handelend onder de naam Hiscox Nederland,
houdt kantoor aan de A.J. Ernststraat 595B 1082 LD Amsterdam. Hiscox Nederland staat 		
onder toezicht van de Financial Conduct Authority (FCA) en is gerechtigd om in Nederland 		
werkzaam te zijn onder de regeling van het recht van vestiging. Hiscox Nederland is 			
gevolmachtigd om te handelen namens de verzekeraar(s) die op het polisblad zijn vermeld.
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1.28 Verzekerde(n)

De personen in de hierna genoemde functies:
a. een natuurlijk persoon, die als bestuurder, commissaris of toezichthouder van de
rechtspersoon is benoemd of is aangesteld; of
b. een natuurlijk persoon die daden van bestuur verricht bij de rechtspersoon en die
beschouwd wordt als medebeleidsbepaler; of
c. een natuurlijk persoon en diens management vennootschap, indien en voor zover deze
directie voert over een rechtspersoon;
d. een voormalig, huidig, of toekomstig bestuurder, commissaris, of toezichthouder van de
rechtsperoon;
e. een voormalig, huidig, of toekomstig externe bestuurder;
f.

oprichter van de rechtspersoon voor zover handelend in de hoedanigheid als genoemd
onder artikel 1.27 (a) t/m (e);

g. een natuurlijk persoon, niet door de rechter benoemd, die op statutair voorgeschreven
wijze als vereffenaar optreedt of heeft opgetreden voor de rechtspersoon en/of
haar deelneming(en).
De rechtspersoon zoals genoemd op het polisblad, die de overeenkomst met verzekeraar
is aangegaan.
1.30 Verzekeringsperiode

De verzekering is gesloten voor een periode zoals vermeld op het polisblad.
Een natuurlijk persoon die een voormalig, huidig, of toekomstig werknemer is van de 			
rechtspersoon en tegen het betalen van salaris of loon werkzaamheden verricht onder
de verantwoordelijkheid en toezicht van de rechtspersoon. Onder werknemer wordt niet 		
verstaan 'non-executive' bestuurders, consultants, onafhankelijke aannemers, tijdelijke
krachten of agenten van de rechtspersoon en haar respectievelijke werknemers (inclusief
de werknemers van uitzendbureaus).
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Voor aanspraken die zijn ingesteld tijdens de contractstermijn ten aanzien van fouten
gemaakt tijdens de contractstermijn of na de inloopdatum worden de hierna beschreven
dekkingen geboden:
2.1 Persoonlijke
aansprakelijkheid

Verzekeraar vergoedt de schade die geleden wordt door een verzekerde, ook voor een fout
die een verzekerde niet zelf heeft gemaakt, voor zover de rechtspersoon een verzekerde
niet schadeloos heeft gesteld.

2.3 Kosten
onderzoek

Verzekeraar vergoedt de onderzoekskosten, voor zover de rechtspersoon een verzekerde niet
schadeloos heeft gesteld.

2.4 Functionaris voor
Verzekeraar vergoedt, in een geval van een gedekte aanspraak van een verzekerde, tot de hoogte
de gegevensbescherming/ van de in de clausule vermelde sublimiet de schade die wordt geleden door een natuurlijk
compliance officer
persoon, die is aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming (data privacy officer)
ofwel de compliance officer, behalve voor zover de rechtspersoon de hiervoor genoemde
functionaris of officer schadeloos heeft gesteld.
2.5 Public
relations kosten

Verzekeraar vergoedt de public relations kosten van een verzekerde en de kosten voor
crisismanagement en de dienstverlening van een public relations adviseur voor de
rechtspersoon tot de hoogte van de in de clausule vermelde sublimieten.

2.6 Psychologische
ondersteuning

Verzekeraar vergoedt de kosten van psychologische ondersteuning voor verzekerde(n) tot
de hoogte van de in de clausule vermelde sublimiet.

2.7 Kosten in
noodgevallen

Indien de schriftelijke toestemming van verzekeraar redelijkerwijs niet kan worden verkregen
voordat de kosten van verweer worden gemaakt, zal verzekeraar met terugwerkende kracht
goedkeuring verlenen en zal verzekeraar deze kosten van verweer tot maximaal tien (10%) 		
procent van het verzekerd bedrag vergoeden.

2.8 Milieuverontreinigende stof

Verzekeraar vergoedt de schade ten aanzien van aanspraken in verband met een
verweten fout van een verzekerde die heeft geleid tot een daadwerkelijke verontreiniging
van de bodem, het water of de lucht met een milieuverontreinigende stof. Een en ander tot de
hoogte van de in de clausule vermelde sublimiet.
De sublimiet geldt als onderdeel van het verzekerd bedrag per aanspraak voor alle schade.

2.9 Echtgenoten/
erfgenamen/geregistreerd
partner

In geval van overlijden, onder curatele stelling, onder bewind stelling, faillissement of surseance
van een verzekerde vergoedt verzekeraar de schade die voortvloeit uit een aanspraak die is
ingesteld tegen de boedel, de erven of de wettelijke vertegenwoordigers van een zodanige
verzekerde, mits deze aanspraak een gedekte fout van die verzekerde betreft.
Verzekeraar vergoedt eveneens de schade die voortvloeit uit een aanspraak die is ingesteld
tegen de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van een verzekerde. De schade dient
het uitsluitende gevolg te zijn van zijn of haar status als echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
van de verzekerde. Hieronder ook begrepen een aanspraak waarbij verhaal gezocht wordt op
het gemeenschappelijk huwelijksbezit, dan wel hun gezamenlijk bezit of bezit dat is
overgedragen door die verzekerde aan diens echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.
Deze dekking is alleen van toepassing op een aanspraak voortvloeiend uit een fout van de
verzekerde en dekt niet een aanspraak die gebaseerd is op een fout van de echtgeno(o)t(e)
of geregistreerd partner.
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2.10 Excedent
dekking voor
commissarissen en
toezichthouders

Verzekeraar vergoedt het hierna genoemde aanvullend verzekerde bedrag voor kosten
van verweer, voor commissarissen en toezichthouders, mits:
Dde onderhavige verzekering is uitgeput en een eventuele andere verzekering tegen
bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid geen limiet beschikbaar heeft; en
D de verzekerde daarnaast geen enkele aanspraak meer heeft op schadeloosstelling of
vrijwaring.
Aanvullend verzekerd bedrag voor kosten van verweer
Indien het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad in zijn geheel is uitgekeerd voor een
schade (uitputting), stelt de verzekeraar als extra service een aanvullend verzekerd bedrag
beschikbaar van maximaal vijfentwintig (25%) van het algemene verzekerd bedrag zoals
genoemd op het polisblad. Deze aanvulling zal echter nooit meer dan EUR 500.000,- bedragen.
Als vergoeding voor kosten van verweer niet mogelijk is als gevolg van derdenbeslag, zal
verzekeraar als eigen verplichting de kosten van verweer betalen, tot een bedrag van
maximaal EUR 100.000,De verzekeraar heeft het recht en de bevoegdheid om als rechtstreekse opdrachtgever van
degene die met het voeren van verweer tegen de aanspraak wordt belast op te treden. De
vergoedingsplicht van verzekeraar uit hoofde van deze verzekering wordt in dat geval niet
verminderd met de kosten die uit de rechtstreeks gegeven opdracht voortvloeien.

2.12 Uitlooptermijn

Indien verzekeraar (om andere redenen dan het niet betalen van de verschuldigde premie)
weigert de polis te verlengen, hebben zowel de verzekeringnemer als een verzekerde het
recht een uitlooptermijn in te kopen tegen betaling van een aanvullende premie op basis
van de onderstaande condities:
1. drie jaar tegen een aanvullende premie van 50% van de laatst verschuldigde jaarpremie;
2. vijf jaar tegen een aanvullende premie van 100% van de laatst verschuldigde jaarpremie.
Indien verzekeringnemer weigert de polis te verlengen hebben zowel de verzekeringnemer
als een verzekerde het recht een uitlooptermijn in te kopen tegen betaling van een aanvullende
premie op basis van onderstaande condities:
3. twee jaar tegen een aanvullende premie van 50% van de laatst verschuldigde jaarpremie;
4. vijf jaar tegen een aanvullende premie van 125% van de laatst verschuldigde jaarpremie.
Indien een verzekerde van het recht gebruik heeft gemaakt om een uitlooptermijn te kopen
en aan alle voorwaarden is voldaan zullen alle aanspraken in die uitloopperiode worden
toegerekend aan de laatste verzekeringsperiode. De uitlooptermijn is onopzegbaar.
Dit recht op een uitlooptermijn bestaat niet en komt te vervallen indien:
a. het verzoek tot het verkrijgen van een uitlooptermijn niet voor de datum waarop de polis
eindigt door verzekeraar is ontvangen; en
b. de betaling van de verschuldigde aanvullende premie niet voor de datum waarop de
verzekering eindigt door verzekeraar is ontvangen; of
c. de rechtspersoon een andere aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en
commissarissen afsluit; of
d. de polis is beëindigd vanwege het niet voldoen van de premie; of
e. de verzekeringnemer gebruik maakt van een voorstel van verzekeraar tot het aangaan
van een nieuwe verzekering door voortzetting van deze verzekering, ook als deze afwijkende
condities bevat.
Deze bovengenoemde uitbreiding is niet van toepassing in het geval van een evenement
als omschreven in artikel 4.18.
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2.13 Nieuwe deelnemingen Indien gedurende de contractstermijn de verzekeringnemer, direct dan wel indirect een
deelneming verkrijgt of opricht dan zal deze deelneming, vanaf de verwervings- dan wel
oprichtingsdatum automatisch zijn verzekerd, tenzij deze deelneming:
1. is verworven of opgericht in de Verenigde Staten van Amerika of een staatkundig onderdeel
daarvan; of
2. een beursnotering heeft; of
3. een omzet heeft die meer dan vijftig (50%) van de totale omzet bedraagt, als vermeld in de
laatste jaarrekening van verzekeringnemer; of
4. een financiële instelling is.
Indien een nieuw verworven of opgerichte deelneming aan de omschrijving onder punt (3)
hierboven voldoet, zal deze worden gezien als deelneming voor een periode van negentig
(90) dagen vanaf de verwervings- of oprichtingsdatum of, als dat eerder is, tot het eind van
de verzekeringsperiode.
Verzekeraar kan op verzoek van verzekeringnemer voor een dergelijke deelneming dekking
verlenen na deze periode van negentig (90) dagen, op voorwaarde dat verzekeringnemer
binnen de termijn van deze negentig (90) dagen:
a. verzekeraar heeft voorzien van alle gegevens omtrent de nieuwe deelneming(en); en
b. heeft ingestemd met de aanpassingen in premie en/of voorwaarden zoals voorgesteld
door verzekeraar.
Ten aanzien van een verzekerde van een nieuwe deelneming biedt deze verzekering uitsluitend
dekking voor een fout(en) gemaakt gedurende de tijd dat de deelneming onderdeel is
van verzekeringnemer.
2.14 Afgevaardigde in een
externe bestuursfunctie

Verzekeraar betaalt de schade die geleden wordt door een verzekerde in een externe
bestuurdersfunctie.
Deze polis loopt als excedent van:
a. enige verzekering van enige externe organisatie; en/of
b. enige schadeloosstelling die verleend wordt door een externe organisatie.

2.15 Uitlooptermijn
Indien de verzekeringnemer:
bestuurder, commissaris
1. deze polis niet voortzet en niet vervangt door een andere aansprakelijkheidsverzekering voor
en toezichthouder uit functie
bestuurders en commissarissen en toezichthouders; en
2. niet heeft gekozen voor een uitlooptermijn als omschreven in artikel 2.12, biedt deze polis
automatisch een uitlooptermijn aan van zestig (60) maanden waarbinnen een aanspraak
kan worden gemeld die voor de eerste maal wordt ingesteld tegen een verzekerde die al
voor de beëindigingsdatum van deze polis uit functie was.
De aanspraak dient gebaseerd te zijn op een fout die is gemaakt voordat verzekerde uit functie trad.
Deze uitbreiding is niet van toepassing in het geval van een evenement als omschreven in artikel 4.18.
Verzekeraar betaalt de schade die geleden wordt door een verzekerde in verband met een
schending van de arbeidsverhouding.
De verzekering biedt dekking voor fouten die zijn gemaakt in de gehele wereld, met
uitzondering van de Verenigde staten van Amerika. Voorts bestaat dekking voor
aanspraken die zijn ingesteld en/of aanhangig gemaakt in de gehele wereld met uitsluiting
van het rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada of een
staatkundig onderdeel daarvan.
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2.18 Gemelde
omstandigheden

Indien tijdens de contractstermijn of gedurende de uitlooptermijn schriftelijk kennis is gegeven
aan verzekeraar van een omstandigheid, dan zal iedere nadien tegen de verzekerde ingestelde en
aan verzekeraar gemelde aanspraak gebaseerd op een dergelijke omstandigheid geacht
worden te zijn ingesteld op het moment van die eerste kennisgeving.
Om te kwalificeren als een omstandigheid dient ten minste te worden opgegeven:
a. de reden waarom redelijkerwijs verwacht wordt dat een aanspraak wordt ingediend;
b. de datum van de mogelijke fout waarop de melding van de omstandigheid is gebaseerd;
c. de omschrijving van de mogelijke fout;
d. de mogelijk betrokken verzekerde; en
e. de mogelijk eisende partij (derde(n)).
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Deel 3 – Uitsluitingen
De verzekeraar biedt geen dekking tegen een aanspraak tot vergoeding van schade:
		

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan het feit dat een verzekerde
persoonlijke winst of voordeel behaalde dan wel enige vergoeding ontving, waartoe
deze niet gerechtigd was;

3.2 Plegen van een
misdrijf,
vermogensdelict (of
frauduleuze handeling)

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan het door een verzekerde feitelijk 		
plegen van een misdrijf of een vermogensdelict, met inbegrip van een frauduleuze handeling;

3.3 Opzet

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan het beoogde of zekere gevolg van
een handelen of nalaten van een verzekerde (opzet);

De bovengenoemde uitsluitingen zijn alleen van toepassing, indien in of buiten rechte is
komen vast te staan dat een verzekerde daadwerkelijk dusdanig gehandeld heeft.

Deze uitsluiting geldt echter niet voor de aangesproken verzekerde welke aannemelijk 		
maakt dat het voornoemde handelen of nalaten zich buiten zijn of haar weten of wil heeft
		voorgedaan. Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de schade te verhalen op 		
diegene die de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.
3.4 Bekende omstandigheden en aanspraken

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan aanspraken, fouten of
omstandigheden die bekend waren voor de ingangsdatum van de polis;

3.5 Product- en
voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan een door of vanwege de 		
beroepsaansprakelijkheid
		rechtspersoon niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitgevoerde overeenkomst van opdracht,
van aanneming van werk, tot het leveren van zaken en/of als gevolg van bedrijfs- of 		
beroepsmatig verrichtte diensten;
3.6 Zaak en/of
personenschade

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan aanspraken die direct verband
houden met en/of direct voortvloeien uit zaakschade en/of personenschade en/of 		
		immateriële schade;
Deze uitsluiting geldt niet voor aanspraken van werknemers verband houdend met
en/of voortvloeiend uit immateriële schade.

3.7 Boete

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan aanspraken die direct verband
houden met en/of voortvloeien uit opgelegde dwangsommen, boetes en soort gelijke
bepalingen met een afdwingend of bestraffend karakter. Deze uitsluiting geldt niet
voor de verdedigingskosten als bedoeld in artikel 1.22 (h)

3.8 Pensioen en andere
regelingen

voortvloeiend uit, gebaseerd op of toe te schrijven aan het niet nakomen van een 		
overeenkomst of verplichting door een verzekerde in zijn functie als bestuurder, 		
commissaris, toezichthouder, beheerder, bewindvoerder, 'trustee', 'fiduciary' of 		
'administrator' (of equivalente functie in enig rechtsgebied) van fondsen, plannen 		
of programma’s die pensioenen, winstuitkeringen, ziekte- of andere uitkeringen op
het gebied van verzorging, of andere regelingen die ten bate van de werknemers
of bestuurders komen, aanbieden;

3.9 Sanctiewetgeving

indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde
waarvan het verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te
bieden of een schadeloosstelling uit te keren;

3.10 Terrorisme

voortvloeiend uit, gebaseerd op of veroorzaakt door of ontstaan als gevolg van
terrorisme als omschreven in de Clausule Terrorismedekking van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De uitsluiting
is niet van toepassing voor zover dekking wordt verleend binnen de werking van
		de Clausule Terrorismedekking (NHT) die op deze polis van toepassing is.
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4.1 Betaling kosten van
verweer, onderzoekskosten,
rehabilitatiekosten, public
relations kosten, kosten
in noodgevallen

Verzekeraar zal ten behoeve van een verzekerde, voorschotten verstrekken in verband met de
kosten van verweer, onderzoekskosten, public relations kosten, kosten in noodgevallen tijdens
de behandeling van een aanspraak en/of onderzoek. Deze voorschotten worden verstrekt na
ontvangst en akkoordbevinding van de ingediende nota’s.

4.2 Schadeloosstelling
door de rechtspersoon

Indien op de rechtspersoon de verplichting rust een verzekerde schadeloos te stellen dan zal de
rechtspersoon tot het beloop van het eigen risico als genoemd op het polisblad geen aanspraak
op vergoeding van verzekeraar kunnen maken.
Indien de rechtspersoon, om welke reden dan ook, een verzekerde niet schadeloos stelt, zal
verzekeraar alle kosten van verweer voorschieten aan een verzekerde. In dat geval rust op
de rechtspersoon de verplichting het eigen risico zoals weergegeven op het polisblad aan
verzekeraar terug te betalen.

4.3 Schriftelijke
toestemming verzekeraar

Alleen met schriftelijke voorafgaande toestemming van verzekeraar kan een verzekerde:
a. aansprakelijkheid erkennen of aanvaarden, akkoord gaan met een schikkingsvoorstel
of: het al dan niet verkrijgen van een vonnis;
b. kosten van verweer, kosten van onderzoek of public relations kosten maken.
Toestemming van verzekeraar zal niet op onredelijke gronden worden onthouden en/of
worden vertraagd. Uitsluitend die aansprakelijkheid, schikkingen, vonnissen en kosten waarin
verzekeraar heeft toegestemd zijn als schade verhaalbaar onder deze polis, met uitzondering
van de in artikel 3.6 bedoelde situatie (kosten in noodgevallen).

4.4 Verdediging,
verweer voeren

Een verzekerde heeft zelf de verplichting het verweer te voeren tegen iedere aanspraak.
Verzekeraar heeft het recht om samen met de rechtspersoon althans een verzekerde het
verweer tegen een aanspraak te voeren. De rechtspersoon, althans een verzekerde
zullen verzekeraar de volledige medewerking geven en alle informatie verstrekken die
hiertoe redelijkerwijs nodig is of waarvan verzekeraar verstrekking verlangt.

4.5 Allocatie

Indien er kosten van verweer voor de rechtspersoon worden gemaakt of enige verplichting
bestaat tot betaling van enige schade die betrekking heeft op de rechtspersoon dan berust
er geen verplichting op verzekeraar tot het uitkeren van enige schade.
Met betrekking tot een aanspraak waarbij sprake is van verzekerde en niet verzekerde elementen
en/of een aanspraak ingediend tegen zowel de rechtspersoon als een verzekerde dan wordt
met betrekking tot de:
a. gemeenschappelijke schikkingsvoorstellen; en/of
b. het verkrijgen van een vonnis omtrent de (hoofdelijke) aansprakelijkheid,
overeengekomen dat de rechtspersoon, een verzekerde en verzekeraar naar beste vermogen
een redelijke en passende allocatie van de betrokken financiële belangen tussen de
rechtspersoon, een verzekerde en verzekeraar zullen vaststellen op basis van de juridische en
financiële grondslagen van hun respectieve positie.
Indien verzekeraar en de rechtspersoon het niet eens worden over de allocatie van de schade,
zal verzekeraar dat bedrag voorschieten wat volgens verzekeraar redelijk is, tot aan het moment
dat een ander bedrag is overeengekomen of is vastgesteld ingevolge de voorwaarden van deze
polis en het toepasselijke recht.
Deze bepaling is niet van toepassing op schending arbeidsverhoudingen.
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4.6 Verzekerd bedrag

Het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag vormt het maximale bedrag dat verzekeraar
voor alle aanspraken tijdens de verzekeringsperiode op basis van deze polis betaalt.
Eventuele aanvullende verzekerde bedragen worden expliciet genoemd.
Het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag geldt als totaal voor de dekking:
a. op basis van Deel 2 – Dekking van deze polis;
b. tijdens de verzekeringsperiode;
c. voor bereddingskosten.
De Kosten van verweer worden door verzekeraar vergoed binnen het verzekerd bedrag
met uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 2.10 en 2.11.

4.7 Eigen risico

Verzekeraar zal slechts gehouden zijn de schade te betalen voor zover dat meer is dan is dan
het bedrag van het toepasselijke eigen risico vermeld op het polisblad.

4.8 Regres

De rechtspersoon en de verzekerde verbinden zich alle noodzakelijke documenten te tekenen
en voorts alles te doen dat nodig mocht zijn om de regresrechten van verzekeraar(s) geldend
te maken, daaronder tevens in begrepen het ondertekenen van die documenten die nodig zijn 		
om verzekeraar in staat te stellen om op naam van de rechtspersoon en/of een verzekerde
te procederen.

4.9 De betaling
van de premie

De aanvangspremie is per de in de polis genoemde ingangsdatum van de verzekering door
verzekeringnemer verschuldigd. Vervolgpremies zijn door verzekeringnemer verschuldigd per
de ingangsdatum van een nieuw verzekeringsjaar.
De premie dient uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat deze verschuldigd is aan verzekeraar te
zijn voldaan. Komt verzekeringnemer – na daartoe te zijn aangemaand – zijn verplichting om de
premies en kosten te betalen niet na, dan wordt de dekking geschorst.
Schorsing van de dekking zal echter niet eerder intreden dan nadat verzekeringnemer – na de
datum waarop de premies verschuldigd zijn – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen
veertien (14) dagen en daarbij nadrukkelijk is gewezen op de schorsing van de dekking als
consequentie van het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn.
Verzekeraar verleent geen dekking voor een aanspraak of omstandigheid die in de periode
van schorsing wordt ingesteld respectievelijk wordt ontdekt, ongeacht of deze aanspraak
of omstandigheid na de periode van schorsing wordt gemeld.
Vanaf de dag volgend op die waarop de premie door verzekeraar is ontvangen, wordt de
dekking voor de resterende verzekeringsperiode in kracht hersteld voor aanspraken en
omstandigheden die na die datum worden ingesteld respectievelijk ontdekt. Met premie
in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld de verschuldigde kosten en belastingen.

4.10 Verlenging en
beëindiging

De polis vangt aan om 00:00 uur op het adres van verzekeringnemer op de ingangsdatum en
loopt gedurende de verzekeringsperiode, zoals vermeld op het polisblad.
Na afloop van die verzekeringsperiode wordt de polis automatisch en stilzwijgend verlengd
voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgevonden
overeenkomstig sub (a) deze paragraaf of de verzekering is beëindigd op grond van artikel 4.18.
(a) Verzekeraar en verzekeringnemer zijn bevoegd de verzekering tegen het einde van de
verzekeringsperiode schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste twee
(2) maanden in acht wordt genomen.
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4.11 Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft bij tussentijdse beëindiging geen recht op restitutie van premie over
de nog niet verstreken verzekeringsperiode.

4.12 Verplichtingen
ingeval van schade

Een verzekerde en/of verzekeringnemer is verplicht om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
bij verzekeraar iedere aanspraak of omstandigheid – waarvan hij op de hoogte is of behoort
te zijn (schriftelijk) te melden.
Een verzekerde en/of verzekeringnemer dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van schade of dreigende schade zoals bedoeld in artikel 7:957 BW (bereddingsplicht).
Een verzekerde en/of verzekeringnemer dient binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de beoordeling van de aard en omvang van
de uitkeringsverplichting van verzekeraar onder de polis van belang kan zijn.
Een verzekerde en/of verzekeringnemer dient zich te onthouden van een handelen of nalaten
waaruit direct of indirect een erkenning van aansprakelijkheid en/of een verplichting tot
schadevergoeding wordt of kan worden afgeleid.
Een verzekerde en/of verzekeringnemer dient de aanwijzingen van verzekeraar in het kader
van de schaderegeling nauwgezet op te volgen en daaraan medewerking te verlenen.
Indien een verzekerde en/of verzekeringnemer één of meerdere van de in dit artikel bedoelde
verplichtingen niet is nagekomen bestaat slechts recht op schadevergoeding onder de polis
indien een verzekerde of verzekeringnemer aannemelijk maakt dat door het in gebreke blijven,
door verzekeraar geen schade is geleden.
Een aanspraak of een omstandigheid dient schriftelijk ingediend te worden bij:
Hiscox Europe Underwriting Limited:
Telefoon: 00 31 (0)20 517 0700
Email: hiscox.claims@hiscox.com
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
De datum waarop de schademelding of de melding van een omstandigheid per post bij uw
tussenpersoon is bezorgd, dan wel per e-mail is ontvangen, wordt geacht de datum van
melding te zijn. Officieel bewijs van ter post bezorging of ontvangstbevestiging van de email
zal voldoende bewijs van kennisgeving zijn.

4.13 Wijze waarop de
schade wordt geregeld

Verzekeraar beslist – na overleg met een verzekerde – over de aansprakelijkheid, het treffen
van een minnelijke regeling en de verder met de behandeling van de schade samenhangende
aspecten, zoals de aanstelling van een advocaat of expert, het al dan niet berusten in een 		
gerechtelijke uitspraak en dergelijke.
Verzekeraar heeft de bevoegdheid om namens een verzekerde een schadevergoeding
rechtstreeks aan een benadeelde te betalen of met deze – tegen kwijting van verzekerde –
een minnelijke regeling te treffen.
Als verzekeraar van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan is verzekeraar door betaling
aan de benadeelde, jegens de verzekerde gekweten van haar verplichtingen uit de polis.

4.14 Verjaringstermijn
Indien voor verzekeraar duidelijk is dat onder de polis geen dekking bestaat, zal verzekeraar
recht op schadevergoeding (schriftelijk) daarvan aan verzekerde mededeling doen. Het recht op polisdekking
verjaart door verloop van drie (3) jaar vanaf de dag waarop het ontbreken van polisdekking
schriftelijk aan een verzekerde is medegedeeld.
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4.15 Andere verzekering

Indien de schade gedekt is onder een met name in de polis genoemde andere verzekering dan
is een schade niet onder deze verzekering gedekt.
Indien blijkt dat een schade die onder deze verzekering gedekt is tevens gedekt is onder een
andere – niet met name in de polis genoemde – verzekering of daarop gedekt zou zijn indien
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan geldt de onderhavige verzekering
als excedent boven die andere verzekering respectievelijk als dekking voor het verschil in
voorwaarden met die andere verzekering.
Indien in een andere verzekering een bepaling als hiervoor bedoeld, of van gelijke strekking
voorkomt of indien de dekking problemen geeft, zal verzekeraar de aanspraak onverplicht
in behandeling nemen.
Indien verzekeraar van een andere verzekering dekking weigert en/of niet verplicht zou zijn dekking
te verlenen, zal verzekeraar de aanspraak afwikkelen binnen de grenzen van deze polis.
Voorwaarde is hierbij wel dat een verzekerde haar rechten onder een andere verzekering
onmiddellijk en zonder voorbehoud heeft overgedragen aan verzekeraar.

4.16 Anticumulatie

Onder geen beding zal de door verzekeraar betaalde schadeloosstelling uit hoofde van
onderhavige polis en de andere (mogelijke) polis(sen) tezamen meer bedragen dan het hoogste
verzekerd bedrag van een bij de verzekeraar ondergebrachte polissen per aanspraak en per
verzekeringsjaar dit met inbegrip van kosten van verweer en bereddingskosten.
Dit betekent dat het verzekerd bedrag en de kosten van de bij verzekeraar afgesloten polissen
niet in aanvulling zijn op elkaar op overlappende delen van de dekking(en).
De verzekering is gebaseerd op de door verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,
gedateerde en ondertekende verklaring of het aanvraagformulier en overige verstrekte informatie.
Verzekeraar verleent dekking op basis van de informatie en verklaringen als vermeld in het
online acceptatieproces, het (PPP) aanvraagformulier, de akkoordverklaring, eventuele bijlagen
en financiële gegevens van verzekeringnemer en/of verzekerde(n) en andere informatie die is
verstrekt ten tijde van aangaan van deze verzekering.
Verzekeringnemer en/of verzekerde(n) zijn, uitsluitend indien verzekeraar hier expliciet om vraagt,
verplicht om verzekeraar in het bezit te stellen van het jaarverslag inclusief (geconsolideerde)
jaarrekening van verzekeringnemer en/of verzekerde(n) over het afgelopen boekjaar.
Indien verzekeringnemer en/of verzekerde(n) na het afsluiten van de polis verplichtingen tot het
verstrekken van informatie niet of niet volledig wil nakomen, kunnen aan deze verzekering geen
rechten worden ontleend.
Verzekeraar heeft bij uitblijven van deze informatie de mogelijkheid om de verzekering te
beëindigen met in acht name van een opzegtermijn van twee maanden.
Verzekeraar doet ten opzichten van de verzekerden afstand van een beroep op schending van
de mededelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7:928 BW (Burgerlijk Wetboek) e.v., tenzij er
sprake is van opzet om verzekeraar te misleiden. Ten aanzien van de verzekerde die ten tijde
van het aangaan van deze verzekering van een schending van de mededelingsplicht op de
hoogte was, bij een schending betrokken was, of hiervoor verantwoordelijkheid droeg, geldt
dat verzekeraar wel een beroep toekomt op de artikelen 7:928 BW (Burgerlijk Wetboek) e.v..
Tegenover deze verzekeringnemer behoudt verzekeraar het recht de gevolgen van nietnakoming van de mededelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7:929 BW (Burgerlijk Wetboek)
en 7:930 BW (Burgerlijk Wetboek) in te roepen.

4.18 Onzekerheid vereiste

De verzekering beantwoordt – tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – aan het
vereiste van onzekerheid zoals bedoeld in artikel 7:925 BW (Burgerlijk Wetboek), indien en voor 		
zover de door een verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens 		
verzekeraar(s) respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een
gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat 		
daaruit schade voor een verzekerde respectievelijk een derde was ontstaan dan wel naar de 		
normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
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4.19 Uitlooptermijn
na overname, fusie
en faillissement

Indien tijdens de contractstermijn:
a. de verzekeringnemer samen gaat of fuseert met, dan wel het merendeel van haar activa
verkoopt aan een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon; of
b. een groep van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die samenwerkend meer dan 50%
van het stemrecht verwerft op die aandelen van de verzekeringnemer die recht geven op de
benoeming van bestuurders of commissarissen; of
c. de rechtspersoon over dient te gaan tot bedrijfsbeëindiging zoals door surseance, faillissement,
liquidatie of door overdracht van al haar activa aan een andere rechtspersoon; of
d. de rechtspersoon overgaat tot het openbaar aanbieden of laten noteren van aandelen of
effecten (deze gebeurtenissen onder a t/m d worden hierna in dit artikel een 'evenement'
genoemd)
wordt onder deze polis tot aan het einde van de contractstermijn alleen dekking verleend
voor aanspraken voortvloeiende uit fout(en) gemaakt voorafgaand aan de datum waarop
het onder (a) t/m (d) bedoelde evenement plaats heeft gehad.
In het geval van een evenement als omschreven onder sub (a), (b) of (c) heeft de verzekeringnemer
het recht om binnen zestig (60) dagen na het evenement een uitlooptermijn over een te komen
op basis van het onderstaande:
1. twee jaar zonder aanvullende premie;
2. drie jaar tegen een aanvullende premie van 75% van de laatst verschuldigde jaarpremie;
3. vijf jaar tegen een aanvullende premie van 100% van de laatst verschuldigde jaarpremie.
De verzekeringnemer en/of verzekerden dienen de premie uiterlijk 30 dagen na de
overeenstemming te voldoen aan verzekeraar.
De polis en enig recht daaronder is niet overdraagbaar. Verzekerde kan hiertoe wel de
schriftelijke toestemming van de verzekeraar vragen.

4.21 Cessie en/of
verpanden van rechten
uit de verzekering
4.22 Mededelingen/
schriftelijke mededelingen

De verzekeringnemer handelt namens haar deelnemingen en alle verzekerden met betrekking
tot alle handelingen en verplichtingen die betrekking hebben op deze verzekering.
Echter een verzekerde heeft eveneens het recht om:
a. een verzoek in te dienen om een uitlooptermijn in te kopen; of
b. een aanspraak of een omstandigheid te melden.
Alle (schriftelijke) mededelingen die verzekeringnemer, verzekerde en verzekeraar aan elkaar
dienen of wensen te doen gelden als gedaan zodra deze ter kennis van de tussenpersoon zijn
gebracht.
De werking en de geldigheid van deze polis wordt beheerst door Nederlands recht.
Partijen zullen zich inspannen om eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst in 		
der minne te schikken. Mocht een minnelijke regeling niet mogelijk blijken dan zullen geschillen 		
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverlet het recht van partijen om
een andere vorm van geschillenbeslechting overeen te komen.

NLDO 2018/04

Bestuurders & Commissarissen
aansprakelijkheidsverzekering by Hiscox
Polisvoorwaarden

18

Deel 4 – Algemene regelingen
Voor eventuele klachten over de polis kan verzekerde zich wenden tot de directie van
Hiscox Europe Underwriting Limited (Hiscox Nederland).
Telefoon: 00 31 (0)20 517 0700
Email: hiscox.complaints@hiscox.com
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
4.26 Registratie AFM

Hiscox Europe Underwriting Limited staat ingeschreven in het register (Wet op het financieel
toezicht) van de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer 12039295.

4.27 Privacy

Hiscox is een handelsnaam voor een aantal bedrijven van Hiscox. Het specifieke bedrijf dat
optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens staat aangegeven in de
documentatie die wij aan u verstrekken. Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons
opnemen door te bellen naar 020-5170700 of door ons te mailen op
hiscox.underwriting@hiscox.nl. Wij verzamelen en verwerken gegevens over u om
verzekeringspolissen te verstrekken en claims te behandelen. Uw gegevens worden ook voor
zakelijke doeleinden gebruikt, zoals fraudepreventie en -opsporing en financieel beheer. In dit
kader kunnen uw gegevens worden gedeeld met, en kunnen gegevens over u worden
verkregen van, onze groepsmaatschappijen en derden, waaronder verzekeringstussenpersoon,
schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze
toezichthouders of bureaus voor fraudepreventie. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen om
ons te helpen de dienst die wij aanbieden te monitoren en te verbeteren. Voor meer informatie
over de wijze waarop uw gegevens worden gebruikt en over uw rechten in verband met uw
gegevens, zie onze privacyverklaring op www.hiscox.nl
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