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Wat is er nieuw! 
 
� 10 dekkingsrubrieken waaronder:  

•••• de persoonlijke aansprakelijkheid 
•••• de indirecte aansprakelijkheid 
•••• de vrijwaring door de rechtspersoon van de verzekerde 
•••• kosten vooronderzoek & onderzoek – volledige limiet 
•••• dekking public relations kosten – volledige limiet 
•••• dekking kosten in noodgevallen – 10% van de verzekerde som 
•••• excedent voor commissarissen: aanvullend verzekerd bedrag boven de verzekerde som 

� De definitie van bestuurder sluit aan bij de zogeheten “one tier”regelgeving (uitvoerende en niet uitvoerende 
bestuurders) 

� Groep van verzekerden is standaard uitgebreid met de natuurlijke persoon van de management vennootschap 
(art. 2.2), de oprichter (art. 2.19 en 2.29) en de vereffenaar (art. 2.25 en 2.29) 

� Stichting Continuiteit en Stichting Administratiekantoor van verzekeringnemer worden automatisch gezien als 
dochtermaatschappij 

� Verlies omvat eveneens de belasting waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden omdat 
verzekeringnemer failliet is (art. 2.26 (c)) 

� Uitloop kan worden ingekocht tegen lagere aanvullende premies (art. 3.1) 

� Automatische dekking van 90 dagen voor die nieuwe dochtermaatschappijen waarvoor informatie moet worden 
verstrekt (art. 3.2) 

� De posities van bestuurder of commissaris die op uitdrukkelijk verzoek van verzekeringnemer bekleed worden 
zijn automatisch meeverzekerd (art. 3.4, 2.1 en 2.7) 

� Uitsluiting zaak- en letselschade waarbij wel dekking wordt geboden voor de kosten van verweer van een 
verzekerde en voor aanspraken i.v.m. een claim voortvloeiende uit de schending van de arbeidsverhouding voor 
zover deze wordt ingediend tegen een verzekerde (art. 6.5) 

� Terug van weggeweest! Dekking kosten van verweer bij claims, gerelateerd aan milieverontreiniging, ingesteld 
tegen een verzekerde buiten de VS en de afgeleide claim ingesteld door aandeelhouders (art. 6.6) 

� 120 maanden uitloop voor de gepensioneerde bestuurder en commissaris (art. 3.5) 

� Aanvullend bedrag voor kosten van verweer boven de verzekerde som, 25% van de verzekerde som, echter niet 
meer dan EUR 1M (art. 3.7) 

� Claims kunnen eveneens per e-mail worden gemeld: financiallinesclaims.nl@aig.com 
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De dekking wordt verleend door AIG Europe Limited, Netherlands. Dit document dient enkel voor informatieve doeleinden. Er kan geen beroep op 
gedaan worden om, in welke omstandigheden ook, een verzekeringsdekking te eisen. Het product kan per rechtsgebied verschillen en is niet in alle 
Europese landen beschikbaar. Uitsluitend de polisvoorwaarden geven een nauwkeurige, juridische bindende omschrijving van de dekking. 
Polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij uw makelaar of assurantietussenpersoon of bij AIG Europe Limited, Netherlands. 


