
 

 
 

VERMOGENSADVIES VERMOGENSBEHEER 
VERZEKERING 

 
 

POLISNUMMER:  
 
POLISBLAD 
 
 
Onderdeel 1. VERZEKERINGNEMER:  
    
Onderdeel 2. ADRES VAN DE  
 VERZEKERINGNEMER:  
  
Onderdeel 3. INGANGSDATUM:  
 
Onderdeel 4. CONTINUÏTEITSDATUM:  
 
Onderdeel 5. INLOOPDATUM: Niet van toepassing (volledige inloop van toepassing). 
 
Onderdeel 6. VERZEKERINGSTERMIJN: Van:    nader               Tot:    nader 
 
Onderdeel 7. UITLOOPTERMIJN: 
 
 In geval van niet voortzetting (Uitbreiding 2.1) hebben verzekerden het recht een 

uitlooptermijn uit te oefenen tegen de navolgende aanvullende/niet-restitueerbare 
premies: 
30 dagen:  Nihil 
Eén jaar:    75% van de geldende jaarpremie 
Twee jaar:  125% van de geldende jaarpremie 
Drie jaar:  150% van de geldende jaarpremie 

 
Onderdeel 8. VERZEKERDE SOM EN SUBLIMIETEN: 
 
 Totaal verzekerde som per verzekeringstermijn voor alle verlies van alle 
 verzekerden krachtens alle verzekeringsdekkingen tezamen:  EUR    nader 
 
 De volgende sublimieten maken onderdeel uit van de bovengenoemde verzekerde 

som en gelden niet als aparte som daarenboven: 
 

Crisis beheersing of Reputatieverlies (Dekking E):  EUR   50.000 
Kosten verschijning bij onderzoek (Uitbreiding 2.4): EUR 250.000 
Kosten spoedgevallen (Uitbreiding 2.9) 10% van verzekerde som: EUR 250.000 (max.) 
Gepensioneerde bestuurder of commissaris (Uitbreiding 2.11): EUR 250.000 
Milieuverontreiniging (Dekking D, ingevolge Uitsluiting 4.5): EUR 250.000 
 
De vergoeding van bereddingskosten geldt als onderdeel van de verzekerde som en 
geldt niet als aparte som daarenboven. 
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Onderdeel 9. EIGEN RISICO: 
 
 Voor iedere fout in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris:  nihil 

Voor iedere fout in de professionele dienstverlening:  EUR   nader 
Voor iedere fout in de arbeidssfeer (alleen van toepassing  
op claims jegens een verzekerde entiteit):  EUR   nader 

 Het eigen risico is van toepassing op kosten van verweer.  
 Op verwante claims zal één eigen risico van toepassing zijn (Claims 5.4). 
 
Onderdeel 10. KOSTEN VAN VERWEER (Dekking D): 
 

Kosten van verweer zijn onderdeel van de verzekerde som (Onderdeel 8) en 
gelden niet als aparte som daarenboven. 

 
Onderdeel 11. JAARPREMIE: EUR    nader               
 
Onderdeel 12. INTERMEDIAIR:  
 
Onderdeel 13. CONDITIES:  IMI 2011N 
 
Onderdeel 14. CLAUSULES:   
 
Onderdeel 15. VERZEKERAAR: Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe Limited 

 Rivium Boulevard 216 - 218 
 2909 LK  Capelle aan den IJssel 

 
 
 
Capelle aan den IJssel,  
 
 
 
Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe Limited 
 
 
 
__________________________________________ 
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BELANGRIJKE OPMERKING: 
 
Dit is een claimsmade verzekeringspolis die dekking biedt voor verschillende fouten als omschreven in 
de dekkingsovereenkomsten A (Bestuurdersaansprakelijkheid), B (Beroepsaansprakelijkheid) en  
C (Aansprakelijkheid voor fout in de arbeidssfeer). Dekking krachtens deze polis wordt uitsluitend 
gegeven met betrekking tot claims die tijdens de verzekeringstermijn (of gedurende de 
ontdekkingstermijn)  voor het eerst tegen een verzekerde worden ingesteld. De verzekeraar heeft geen 
verplichting om zelf verweer te voeren, maar kan in dat opzicht onder bepaalde omstandigheden eigen 
initiatieven nemen. De bedragen die betaald moeten worden voor dat verweer vormen een onderdeel 
van de verzekerde som die beschikbaar is om veroordelingen of schikkingsbedragen te betalen. 

Onder bepaalde voorwaarden van deze polis verstrekt de verzekeraar voorschotten met betrekking tot 
kosten van verweer die betrekking hebben op een claim voordat deze definitief is afgewikkeld. 

De volgende documenten en verklaringen zullen de basis van deze polis (verzekeringscontract) 
vormen:  
(a) aanvraagformulier (inclusief iedere informatie, verklaring, weergave of feit dat op dat formulier 

wordt vermeld, en voorts inclusief iedere bijgevoegde bijlage, annex of gemaakte referentie); 
(b) iedere andere geschreven informatie die door de verzekeringnemer aan de verzekeraar wordt 

verstrekt; en 
(c) iedere andere materiële verklaring die door de verzekeringnemer wordt gemaakt voor de 

aanvangsdatum van deze polis.  

Een materiële verklaring is een verklaring die de acceptatie of de risico-inschatting kan beïnvloeden.  

Bespreek de dekking van deze polis a.u.b. met uw assurantie- of verzekeringsagent. 
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ARTIKEL 1 - Dekking 
 
Tegen betaling van de premie zal de verzekeraar schadeloosstelling verrichten of namens de 
verzekerden betaling verrichten ten aanzien van: 
 
A. Bestuurdersaansprakelijkheid Vermogensadviseur Vermogensbeheerder of  
 Fondsbestuurder 
 
 Verlies voortvloeiend uit een beweerdelijke of daadwerkelijk gemaakte fout in de hoedanigheid van 

bestuurder of commissaris die aanleiding geeft tot een claim tegen een verzekerd individu. 
 
B. Beroepsaansprakelijkheid Vermogensadviseur Vermogensbeheerder of Fonds 
 
 Verlies voortvloeiend uit een beweerdelijke of daadwerkelijk gemaakte fout in de professionele 

dienstverlening die aanleiding geeft tot een claim tegen een verzekerde verband houdende met het 
verlenen of verzuim tot het verlenen van vermogensadvies diensten. 

 
C. Aansprakelijkheid voor fout in de arbeidssfeer 
 
 Verlies die verzekerde wettelijk verplicht is te betalen als gevolg van een claim die tegen een 

verzekerd individu wordt ingediend met betrekking tot een fout in de arbeidssfeer en/of voor een 
claim ingesteld tegen een verzekerde entiteit met betrekking tot een beweerde fout in de 
arbeidssfeer begaan door een verzekerd individu. 

 
D. Kosten van Verweer 
 
 Redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten en uitgaven, in verband met het onderzoek, de 

behandeling, het verweer en het beroep tegen een claim, voorzover deze kosten niet gemaakt zijn 
voorafgaande aan het moment dat een claim werd ingesteld. 

 
E. Crisis beheersing of Reputatieverlies (Appendix A) 
 
 Kosten ter advies en ondersteuning verleend door een onafhankelijke externe adviseur aan de 

verzekerde entiteit ter beheersing van een crisis, teneinde reputatieverlies te voorkomen of te 
verminderen voorzover die voortvloeit uit een gedekte claim (sublimiet als vermeld bij onderdeel 8 
op het polisblad). 

 De verzekerde entiteit heeft de keuze uit een public relations/communicatie consultant: 
 (i) op basis van het door verzekeraar vooraf goedgekeurde panel van public 

relation/communicatie adviseurs; of 
 (ii) met de voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van verzekeraar andere 

gekwalificeerde persoon of adviseur. 
 
 
ARTIKEL 2 - Uitbreidingen 
 
2.1 Uitlooptermijn (Onderdeel 7 van het polisblad) 

In het geval de verzekeraar niet voornemens is de polis te vernieuwen na afloop van de 
verzekeringstermijn, of de verzekeringnemer niet voornemens is de polis te vernieuwen, heeft 
verzekeringnemer na betaling van een aanvullende premie recht op een uitlooptermijn na 
afloop van de verzekeringstermijn als vermeld in onderdeel 7 van het polisblad. De 
verzekeringnemer heeft in ieder geval recht op een uitlooptermijn van 30 dagen (of enige 
andere termijn indien vereist door lokale wetgeving) zonder aanvullende premie. 
 
Indien de verzekeringnemer besluit een uitlooptermijn in te kopen, dan zal de uitlooptermijn 
van 30 dagen (of zolang als door lokale wetgeving vereist is) onderdeel uitmaken van en niet 
gelden in aanvulling op de ingekochte uitlooptermijn. 
 
Indien de verzekeringnemer besluit een uitlooptermijn in te kopen, dient door 
verzekeringnemer een schriftelijk verzoek daartoe gedaan te worden binnen 30 dagen na de 
beëindiging van de polis en de aanvullende premie dient binnen 60 dagen na beëindiging van 
de polis voldaan te zijn. De aanvullende premie zal niet worden gerestitueerd en voortijdige 
beëindiging van de uitlooptermijn is niet mogelijk.  
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In het geval van een evenement wordt de onder deze polis gegeven dekking in die zin 
gewijzigd dat deze alleen van toepassing zal zijn op fouten gemaakt door verzekerden 
voorafgaand aan de datum waarop het evenement zijn beslag krijgt en heeft de 
verzekeringnemer niet het recht een uitlooptermijn in te kopen op de hiervoor genoemde wijze.  
De verzekeringnemer heeft in het geval van een evenement het recht om binnen 30 dagen na 
afloop van de verzekeringstermijn de verzekeraar te verzoeken een voorstel te doen voor een 
uitlooptermijn. De verzekeraar heeft de vrijheid om de uitlooptermijn aan te bieden met 
inachtneming van nader te bepalen voorwaarden en premie. 
 
In het geval de polis is beëindigd als gevolg van het niet betalen van de verschuldigde premie, 
zal nimmer een uitlooptermijn beschikbaar worden gesteld. 

 
2.2 Gemeenschappelijke aansprakelijkheid  

Een claim gebaseerd op een fout van een verzekerd individu ingesteld tegen een wettige 
echtgeno(o)t(e) of een wettig geregistreerde partner van een verzekerd individu zal worden 
behandeld als ware ingesteld  tegen het verzekerd individu. 

 
2.3 Nalatenschap, erven en wettelijke vertegenwoordigers 

De verzekeraar dekt in geval van overlijden, onder curatele stelling, onder bewind stelling, 
faillissement of surseance van een verzekerd individu dan wel in geval van een gelijksoortige 
procedure, tevens het verlies, dat voortvloeit uit een claim die is ingesteld tegen de boedel, de 
erven of de wettelijke vertegenwoordigers van een zodanig verzekerd individu, mits deze claim 
een fout van het verzekerd individu betreft, die ook overigens onder deze polis wordt gedekt. 

 
2.4  Kosten ter verschijning bij een officieel onderzoek  

Deze polis zal mede dekking verlenen voor alle redelijke en noodzakelijk geachte honoraria, 
kosten of uitgaven met schriftelijke instemming van de verzekeraar gemaakt, als gevolg van 
een wettelijk verplichte aanwezigheid door een bestuurder of commissaris in de hoedanigheid 
van bestuurder of commissaris van de verzekerde entiteit bij een officieel onderzoek, 
hoorzitting of andere gelijksoortige procedure met betrekking tot de gang van zaken binnen de 
verzekerde entiteit, welke niet als claim wordt gekwalificeerd onder sectie (i) van de definitie 
van claim van deze polis, op voorwaarde dat de kennisgeving waarin de wettelijk verplichte 
aanwezigheid wordt vereist van de bestuurder of commissaris bij een dergelijk officieel 
onderzoek, hoorzitting of soortgelijke procedure tijdens de verzekeringstermijn is ontvangen 
door de bestuurder of commissaris (sublimiet als vermeld bij onderdeel 8 op het polisblad). 
 
Van deze dekkingsuitbreiding zijn uitgesloten: 
(i)   de honoraria, kosten of uitgaven voortvloeiend uit enig officieel onderzoek, hoorzitting of 

andere gelijksoortige procedure gebaseerd op een gebeurtenis die de bedrijfstak, 
waarin de verzekerde entiteit zijn zakelijke activiteiten uitvoert, treft en niet uitsluitend of 
niet in de eerste plaats gericht is op de verzekerde entiteit zelf; 

(ii) enig routinematig regelgevend toezicht, inspectie of compliance overzicht, of een 
onderzoek dat gericht is op een bedrijfstak in plaats van op een verzekerde. 

 
2.5 Nieuwe fondsen 

De dekkingen onder deze polis zullen automatisch van toepassing zijn op een door een 
verzekerde entiteit na de ingangsdatum van de polis nieuw opgericht of overgenomen fonds, 
mits het beheerde vermogen van het fonds minder bedraagt dan 25% van het reeds door 
verzekeringnemer en zijn dochtermaatschappijen beheerde vermogen. 

Indien het beheerde vermogen van het nieuwe fonds meer bedraagt dan het bovenvermelde 
percentage (25%), zal er ten aanzien van het nieuwe fonds automatisch dekking worden 
verleend voor een periode van 90 dagen. 

De dekking loopt af tenzij de verzekeraar naar eigen inzicht besluit het nieuwe fonds aan te 
tekenen als een fonds in de zin van de polis, op basis van de door verzekeraar voorgestelde 
premie en condities. 

De 90 dagen termijn vangt aan op de eerste dag dat het fonds onder beheer van een 
verzekerde entiteit komt. 

Deze uitbreiding zal niet van toepassing zijn op een nieuw opgericht of overgenomen fonds dat 
voor meer dan 30% investeert in technologie, media, telecommunicatie, biotechnologie of de 
energiesector, of een hedge fund of fund of hedge funds betreft, dan wel een fonds betreft dat 
onder de regelgeving van de U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) valt of wordt 
aangeboden aan of ten gunste van de inwoners van de Verenigde Staten van Amerika of wordt  
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aangeboden aan of ten gunste van partnerships of vennootschappen georganiseerd onder het 
recht van de Verenigde Staten van Amerika.  
Dekking ten aanzien van een fonds geldt uitsluitend ten aanzien van claims voortvloeiend uit 
fouten die gedekt zijn onder deze polis en die gepleegd zijn gedurende de periode dat de 
vennootschap een fonds is van verzekeringnemer. 

 
2.6 Nieuwe dochtermaatschappijen 

De definitie van dochtermaatschappij omvat mede iedere vennootschap die door de 
verzekeringnemer tijdens de verzekeringstermijn is opgericht of verworven, hetzij direct dan 
wel indirect middels een of meer van zijn dochtermaatschappijen, en voldoet aan de definitie 
van dochtermaatschappij in deze polis, zolang: 
(i) het beheerde vermogen niet uitkomt boven de 25% van het totaal aan het reeds door 

verzekeringnemer en zijn dochtermaatschappijen beheerde vermogen; of 
(ii) het balanstotaal niet uitkomt boven 25% van het geconsolideerde balanstotaal van 

verzekeringnemer en zijn dochtermaatschappijen op de ingangsdatum van deze polis; 
of 

(iii) een dergelijke dochtermaatschappij  geen dochtermaatschappij heeft in de Verenigde 
Staten van Amerika; of 

(iv) geen claim is ingediend of een daaraan gerelateerd verlies is geleden in de afgelopen  
5 jaar met een omvang van 50% van het in onderdeel 9 van het polisblad vermelde 
eigen risico; of 

(v) geen andere dan bij de verzekeraar bekende vermogensadvies diensten worden 
verstrekt; of 

(vi) het geen investment banking, split capital investments trust of hedge funds danwel 
handel in derivaten als hoofdactiviteit heeft. 

Dekking ten aanzien van dochtermaatschappijen geldt uitsluitend ten aanzien van claims 
voortvloeiend uit fouten die gedekt zijn onder deze polis en die gepleegd zijn gedurende de 
periode dat de vennootschap een dochtermaatschappij is van verzekeringnemer.  

 
2.7 Andere nieuwe entiteiten 

Tegen nader vast te stellen aanvullende premie en/of condities kan de verzekeraar de 
mogelijkheid bieden de dekking uit te breiden tot andere entiteiten. 

 
De navolgende uitbreidingen zullen uitsluitend van toepassing zijn op Dekking A 
(Bestuurdersaansprakelijkheid): 
 
2.8 Borgtochten en Civielrechtelijke garantstellingen 

De verzekeraar vergoedt borgtochten en civielrechtelijke garantiestellingen  die een verzekerd 
individu gemaakt heeft en die direct verband houden met een claim die gedurende de 
verzekeringstermijn is ingesteld en dekking vindt onder de voorwaarden. 

 
2.9 Kosten spoedgevallen 

Indien, als gevolg van een spoedgeval, de schriftelijke toestemming van verzekeraar met 
betrekking tot kosten van verweer (Dekking D) niet tijdig kan worden verkregen, zal 
verzekeraar met terugwerkende kracht toestemming verlenen voor dergelijke kosten van 
verweer tot een totaal van 10% van de verzekerde som met een maximum van EUR 250.000. 
 

2.10 Niet geconsolideerde bestuursfunctie 
De verzekeraar vergoedt het verlies voortvloeiend uit een claim die voor de eerste maal is 
ingesteld tegen een niet geconsolideerde bestuurder gedurende de verzekeringstermijn. 

 
2.11 Aanvullende uitlooptermijn voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen 

Indien deze polis niet wordt voortgezet en niet wordt vervangen door een andere polis die 
voorziet in een Bestuurders en Commissarissen aansprakelijkheidsdekking of soortgelijke 
aansprakelijkheidsdekking, zal een bestuurder of commissaris die, voor het einde van de 
verzekeringstermijn, niet meer binnen de definitie van bestuurder of commissaris valt wegens 
elke andere reden dan de ontzegging van de bevoegdheid als bestuurder op te treden, 
automatisch gerechtigd zijn tot een uitlooptermijn van 72 maanden zonder daarvoor extra 
premie verschuldigd te zijn. 
 
Deze uitbreiding zal niet gelden indien er sprake is van een evenement. 
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De navolgende uitbreidingen zullen uitsluitend van toepassing zijn op Dekking B 
(Beroepsaansprakelijkheid): 
 
De verzekeraar zal schadeloosstelling verrichten of namens de verzekerden betaling verrichten ten 
aanzien van verlies als gevolg van een claim: 
 
2.12 Belastering  

voortvloeiend uit smaad en laster onopzettelijk veroorzaakt door een verzekerde. 
 
2.13 Intellectueel eigendom 

voortvloeiend uit inbreuk door een verzekerde.   
 
2.14 Verlies van documenten 

voor de vernietiging of het verlies van documenten (alle documenten anders dan geldswaarden 
of andere verhandelbare instrumenten, of bewijs daarvan), behorende aan klanten van een 
verzekerde entiteit, welke verzekerde onder zich heeft en waarvoor verzekerde wettelijk 
aansprakelijk is.  

 
2.15 Plaatsvervangende aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit plaatsvervangende aansprakelijkheid van een verzekerde entiteit voor schade 
die het gevolg is van fouten van anderen.   

 
 
ARTIKEL 3 - Definities 
 
3.1 Bereddingskosten 

Kosten in de zin van artikel 7:957 BW door verzekerde in redelijkheid gemaakt om verlies te 
voorkomen of te verminderen. 
 

3.2 Bestuurder of Commissaris 
 Betekent elke voormalige, huidige of toekomstige natuurlijke persoon, die: 

(i) als bestuurder of commissaris van de verzekerde entiteit benoemd of verkozen is, 
overeenkomstig het toepasselijk recht; of 

(ii) niet benoemd of verkozen als bestuurder van de verzekerde entiteit, daden van bestuur 
verricht en die als gevolg van het verrichten van die daden als ware hij bestuurder of 
daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionaris persoonlijk aansprakelijk is. 

 
3.3 Borgtochten en Civielrechtelijke garantstellingen 

Een redelijke premie (geen onderpand) voor een borgtocht of ander financieel instrument ter 
garantie, met een maximum termijn van 12 maanden, van de verplichting aan een verzekerd 
individu opgelegd door een rechtbank in verband met de behandeling van een claim 
gebaseerd op een fout.  
 

3.4 Claim 
 Betekent: 

(i)  een schriftelijk verzoek, civiele, administratiefrechtelijke of arbitrale procedure ingesteld 
tegen een verzekerde terzake van een al dan niet op geld waardeerbare vordering 
waarin deze aansprakelijk wordt gehouden voor een fout en/of effecten claim (Dekking 
A, B en C); 

(ii)  een strafrechtelijke procedure en onderzoek ingesteld tegen een verzekerd individu in 
verband met een specifieke fout in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris van 
een verzekerd individu (Dekking A).  

 
3.5 Continuïteitsdatum 

De datum genoemd in onderdeel 4 van het polisblad. Deze datum is gebaseerd op de opgave 
van verzekeringnemer, dat hij vanaf die datum zonder onderbreking dekking heeft gehad bij de 
verzekeraar of bij een andere verzekeraar, indien de informatie uit het aanvraagformulier aan 
de verzekeraar is verstrekt en geaccepteerd, voorafgaande aan de ingangsdatum van deze 
polis, of enig andere datum welke in overeenstemming met de verzekeraar is bepaald. 
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3.6 Dochtermaatschappij 

Een vennootschap, anders dan een fonds waarin de verzekeringnemer, direct dan wel indirect via 
één of meer van zijn dochtermaatschappijen op of voor de ingangsdatum van deze polis, of 
ingevolge de bepalingen van Uitbreiding 2.6: 
(i) een meerderheid bezit in het geplaatste stemgerechtigde aandelenkapitaal, of 
(ii) het recht heeft om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen 

of te ontslaan, of 
(iii) op basis van een overeenkomst met de andere aandeelhouders of leden, een 

meerderheid van het stemrecht kan uitoefenen. 
 
Een vennootschap wordt niet langer geacht een dochtermaatschappij te zijn indien geen van 
de bovenstaande criteria van toepassing is.  

 
3.7 Effecten claim 

Een claim, anders dan een administratieve of toezichthoudende procedure, of een onderzoek 
tegen de verzekerde entiteit, ingesteld tegen een verzekerde waaraan de stelling ten grondslag 
ligt van een schending van een wet, verordening of bepaling of een uit het recht voortvloeiende 
verplichting die waar ook ter wereld is ingesteld: 
(i) door een natuurlijk persoon of een onderneming, terzake van, in verband met of, geheel 

of ten dele, voortvloeiend uit het aanbieden, kopen of verkopen van effecten van de 
verzekerde entiteit, of 

(ii) door een aandeelhouder van de verzekerde entiteit op grond van zijn belang als 
aandeelhouder in een verzekerde entiteit; hetzij als directe vordering, bij wege van 
groepsactie, danwel als afgeleide vordering ten behoeve van de verzekerde entiteit of 
anderszins. 

 
Effecten claim zal niet omvatten een claim ingesteld door een werknemer of bestuurder of 
commissaris van een verzekerde entiteit voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan 
of op enigerlei wijze verband houdende met het verlies van, of de verwerving of verkrijging van 
enig voordeel met betrekking tot effecten (inclusief werknemers certificaten of opties). 

 
3.8 Evenement 

Één van de volgende gebeurtenissen: 
(i) de verzekeringnemer en/of een entiteit die 50% of meer van het stemrecht inzake de 

benoeming van bestuurders van de verzekeringnemer controleert gaat samen of fuseert 
met, dan wel verkoopt al zijn activa, of nagenoeg al zijn activa aan een andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of groep natuurlijke personen of rechtspersonen die samenwerkt; 
of 

(ii) 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  

(iii) de verzekerde entiteit wordt in staat van faillissement verklaard; of 
(iv) een wijziging in de meerderheid (meer dan 50%) van de bestuurders en/of 

commissarissen, partners en/of beheerders van een fonds; of 
(v) de verzekeringnemer wordt een dochtermaatschappij van een andere rechtspersoon of 

wordt ingevolge de wet gecontroleerd door een andere rechtspersoon.  
 
3.9 Fonds 

De trust, beleggingsfonds, beleggingsmaatschappij (met en zonder veranderlijk kapitaal), 
maatschap, of ander vergelijkbare entiteit specifiek vermeld in een aanhangsel bij deze polis 
alsmede de automatisch gedekte fondsen vermeld in Uitbreiding 2.5. 

 
3.10 Inbreuk 

Een onopzettelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde niet zijnde een 
patent of bedrijfsgeheim. 

 
3.11 Fout 

Fout in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris, fout in de professionele dienstverlening 
en fout in de arbeidssfeer.  
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3.12 Fout in de arbeidssfeer 
Enige vorm van arbeidsgerelateerde discriminatie, intimidatie of laster, inclusief gedrag zoals 
aangegeven in de Richtlijnen van de Europese Unie (bv. de Richtlijnen omtrent arbeidsgelijkheid 
en gelijkheid van ras), wraakneming, onbillijk of oneerlijk gedwongen verlof, ontslag of beëindiging 
van het arbeidscontract. 

Het onrechtmatig toebrengen van arbeidsgerelateerd emotioneel leed en inbreuk op de privacy 
worden eveneens geacht een fout in de arbeidssfeer te betreffen.  

 
3.13 Fout in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris 

Iedere handeling, fout of verzuim begaan door het verzekerd individu in de respectievelijke 
hoedanigheid van bestuurder of commissaris of in de hoedanigheid van een niet geconsolideerde 
bestuurder of hetgeen van hen gevorderd wordt op de enkele grond van het hebben van een 
dergelijke hoedanigheid.  

 
3.14 Fout in de professionele dienstverlening 

Iedere handeling, fout of verzuim begaan door een verzekerde, of door een ander persoon voor 
wie de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, voortvloeiend uit het verlenen of het verzuim te 
verlenen van vermogensadvies diensten. 

 
3.15 Milieuverontreinigende stof 

Betekent, maar is echter niet beperkt tot, enige vaste, vloeibare, biologische, radiologische, 
gasvormige of thermische prikkelende of 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 en 
afval. Afval is medeomvattend echter niet beperkt tot materiaal ter recycling, herconditionering of 
verbetering. 

 
3.16 Niet geconsolideerde bestuurder 

Een natuurlijke persoon die op uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins manifest verzoek van de 
verzekerde entiteit benoemd werd, is of hierna benoemd zal worden als bestuurder, commissaris, 
beheerder, toezichthouder of equivalent daarvan van een niet geconsolideerde deelneming. 

 
3.17 Niet geconsolideerde deelneming 

Een deelneming van een verzekerde entiteit, anders dan een dochtermaatschappij, en die niet: 
(i) is opgericht of haar domicilie heeft in de Verenigde Staten van Amerika; 
(ii) een notering heeft van door haar uitgegeven effecten op een beurs of markt (inclusief een 

OTC markt) in de Verenigde Staten van Amerika; 
(iii) een wettelijke verplichting heeft of krijgt tot deponeren van een registratie verklaring bij the 

United States Securities and Exchange Commission (“SEC”), of gehouden is tot 
deponeren van rapportage bij de SEC in overeenstemming met Sectie 13 van de  
“US Security Exchange Act of 1934”; 

(iv) een negatieve eigen vermogenpositie heeft op de ingangsdatum of de hernieuwingsdatum 
van de polis.  

 
3.18 Uitlooptermijn 

De tijdsduur, gespecificeerd in Uitbreiding 2.1 van de voorwaarden, gedurende welke termijn 
schriftelijke melding mag worden gegeven aan de verzekeraar (Claims 5.1) van een claim die 
voor de eerste maal tegen een verzekerde wordt ingesteld gedurende die termijn voor een fout 
begaan voorafgaande aan het eind van de verzekeringstermijn en overigens gedekt onder 
deze polis, onder voorwaarde dat de aan verzekeraar verschuldigde aanvullende premie wordt 
betaald binnen 60 dagen na de vervaldatum van de verzekeringstermijn. 

 
3.19 Verlies 

Betekent: 
(i) schadevergoeding toegekend ingevolge een rechterlijke uitspraak tegen een 

verzekerde; 
(ii) schadevergoeding te betalen als gevolg van een met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van verzekeraar tot stand gekomen schikking; 
(iii) proceskosten tegen een verzekerde toegekend echter uitsluitend voorzover in verband 

staand met een gedekte claim; 
(iv) kosten van verweer, 
wettelijke rente daaronder begrepen die een verzekerde wettelijk verplicht is te betalen, met 
betrekking tot een claim die gedekt is onder deze polis. 
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Onder verlies wordt niet verstaan: 
(i) loon, salaris of andere beloning van een verzekerde (behoudens indien gedekt onder 

Dekking C); 
(ii) kosten verband houdend met de tenuitvoerlegging van een schikking of met een 

toekenning van een niet geldelijk verhaal; 
(iii) dienstverband gerelateerde voordelen (behoudens indien gedekt onder Dekking C); 
(iv) boetes of krachtens de wet opgelegde straffen (zowel civiel als strafrechtelijk); 
(v) vergoedingen toegekend met als doel een voorbeeld te stellen, of als straf te dienen 

(behoudens toegekend voor smaad en laster); 
(vi) verzwaarde of meervoudige schadevergoedingen; 
(vii) belastingen; 
(viii) bedragen waarvoor de verzekerde niet wettelijk aansprakelijk is; 
(ix) zaken die wettelijk onverzekerbaar worden geacht onder de wetgeving op basis 

waarvan deze polis is opgesteld. 
 
3.20 Vermogensadvies diensten 

Het door verzekerde verlenen van financieel, economisch of investeringsadvies betreffende 
beleggingen en/of het verlenen van vermogensbeheer diensten in overeenstemming met een 
schriftelijk contract inhoudende de reikwijdte van een dergelijk advies en/of diensten, zolang 
dergelijke diensten worden verleend voor of ten behoeve van een afnemer of klant van de 
verzekerde entiteit (i) in ruil voor een vergoeding, commissie of andere compensatie, of (ii) 
zonder compensatie zolang dergelijke onbetaalde diensten worden verleend in samenhang 
met de onder sub (i) bedoelde diensten. 

 
3.21 Verzekerd individu 

Betekent: 
(i) een voormalige, huidige en toekomstige bestuurder of commissaris, partner of beheerder 

van de verzekerde entiteit; 
(ii) een werknemer van de verzekerde entiteit met betrekking tot Dekking B 

(Beroepsaansprakelijkheid) en Dekking C (Aansprakelijkheid voor fout in de arbeidssfeer) 
alsmede een werknemer in een leidinggevende of toezichthoudende hoedanigheid voor 
wat betreft de Dekking A (Bestuurdersaansprakelijkheid); of 

(iii) een niet geconsolideerde bestuurder. 
 
3.22 Verzekerde 

De verzekerde entiteit en het verzekerd individu. 
 
3.23 Verzekerde entiteit 

Betekent: 
(i) verzekeringnemer; 
(ii) een dochtermaatschappij; en/of 
(iii) een fonds onder beheer bij verzekeringnemer of bij een dochtermaatschappij. 
 

3.24 Werknemer 
Een natuurlijk persoon in dienstverband bij de verzekerde entiteit gedurende de normale 
uitoefening van vermogensadvies diensten van de verzekerde entiteit en ten aanzien van wie 
de verzekerde entiteit salaris of loon verstrekt en het recht heeft om leiding en sturing te geven 
aan de uitvoering van de taken van een dergelijk persoon.  
 
Werknemer zal in ieder geval omvatten: 
(i) een natuurlijk persoon met een arbeidsovereenkomst (voltijd, deeltijd of tijdelijk) met de 

verzekerde entiteit; 
(ii) een voormalig, huidig of toekomstige bestuurder of commissaris van de verzekerde 

entiteit handelend binnen de normale taakvoering van een werknemer of handelend als 
lid van een commissie die verkozen of benoemd is door de Raad van Bestuur van een 
verzekerde entiteit afwijkend van het algemene beleidsmatig handelen ten behoeve van 
de verzekerde entiteit.  

 
De term werknemer behelst niet een onafhankelijke tussenpersoon, onafhankelijke financiële 
dienstverlener, of een vergelijkbare agent of vertegenwoordiger die beloond wordt op omzet- of 
provisiebasis. 
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ARTIKEL 4 - Uitsluitingen 
 
Verzekeraar zal niet gehouden zijn tot betaling van enig verlies onder alle 
dekkingsovereenkomsten van deze polis of tot betaling inzake enige uitbreiding onder deze 
polis: 
 
4.1 Bekende feiten, omstandigheden en eerdere claims 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze verband houdende 
met: 
(i) enige claim of omstandigheid waarvan kennis is gegeven ingevolge een polis waarvan 

deze polis de voortzetting of vervanging is, dan wel een andere polis die aan deze polis 
is voorafgegaan; 

(ii) enige claim of omstandigheid betreffende een beweerdelijke fout, indien op de 
ingangsdatum van de verzekeringstermijn als vermeld in onderdeel 6 van het polisblad, 
een verzekerde wist of redelijkerwijze had kunnen voorzien dat een dergelijke fout 
aanleiding zou kunnen geven tot een claim; 

(iii)  enige op de continuïteitsdatum, genoemd in onderdeel 4 van het polisblad, reeds 
aanhangige of voordien gevoerde procedures dan wel procedures waarin dezelfde of 
nagenoeg dezelfde feiten worden gesteld als in die reeds aanhangige of voor de 
continuïteitsdatum gevoerde procedures. 

Betreffende de toepassing van deze uitsluiting zal procesvoering mede omvatten, echter niet 
beperkt zijn tot, een civiele of strafrechtelijke procedure, een administratieve of 
toezichthoudende procedure of een officieel onderzoek, een arbitrage of een 
scheidsrechterlijke toewijzing. 

 
4.2 Lichamelijk letsel / zaakschade 

wegens: 
(i) letsel, smart, ziekte, aantasting van de gezondheid, of dood van enig persoon; of 
(ii) schade aan, vernietiging of verlies van zaken; 
met inbegrip van alle direct en indirect daaruit voortvloeiende schade.  

Deze uitsluiting geldt niet voor claims gebaseerd op immateriële schade voortvloeiend uit een 
fout in de arbeidssfeer (Dekking C). 

 
4.3 Kosten, commissie of andere vormen van vergoeding 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan enige kosten, commissie, of andere vorm 
van compensatie met betrekking tot verleende of te verlenen vermogensadvies diensten door 
de verzekerde of dat gedeelte van een schikkingsbedrag of anderszins toegekend bedrag 
gelijk aan dergelijke kosten, commissies, of andere vorm van vergoeding. 

 
4.4 Supercontractuele aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een boete-, schadevergoedings-, 
vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve voorzover een verzekerde ook zonder dat 
beding aansprakelijk zou zijn geweest. 
 

 Deze uitsluiting is niet van toepassing op een arbeidscontract met betrekking tot Dekking C 
(Aansprakelijkheid voor fout in de arbeidssfeer). 

 
4.5 Milieu 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of in elk geval, direct of indirect betrekking 
hebbend op, de daadwerkelijke, vermeende, op handen zijnde of dreigende uitstoot, lozing, 
doorsijpeling, loslating of ontsnapping van milieuverontreinigende stof; of een opdracht of 
verzoek om op de aanwezigheid van milieuverontreinigende stof, nucleair materiaal of nucleair 
afval te testen, danwel deze te controleren, op te ruimen, te verwijderen, op te slaan, te 
behandelen, te ontgiften of te neutraliseren. 

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot kosten van verweer (Dekking D) als 
gesublimiteerd onder onderdeel 8 op het polisblad. 

 
4.6 Technologische uitval 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan elektrische-, software- of mechanische 
uitval, defecten of storingen, incluis onderbreking van leveringen door elektriciteits-, 
communicatie- of ander nutsbedrijf, schommelingen, stroombesparingen of uitschakeling, 
slijtage of elektromagnetische straling. 
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Deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op een claim voor zover die het gevolg is van een 
fout van een verzekerd individu tijdens het gebruik van de systemen van een verzekerde 
entiteit. 

 
4.7 Beheerders aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een daadwerkelijke of beweerde 
schending van verantwoordelijkheden, verplichtingen of plichten opgelegd krachtens wet 
(“common or statutory”), regelgeving, verordening of rechtspraak die strekken ter bescherming 
of regulering van een werknemersregeling. 
 
Werknemersregeling zal mede omvatten, echter is niet beperkt tot, een pensioenregeling, 
winstdelingsregeling, sociaal fonds, aandelen spaarplan of aandelen optie plan. 

 
4.8 Opzet 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een voorgenomen of opzettelijke 
handeling begaan door een verzekerde, inclusief, echter niet beperkt tot: 
(i) het verwerven van enig winst of voordeel waartoe verzekerde niet gerechtigd was; 
(ii) enig doelbewust of opzettelijk overtreden van wet of regelgeving; 
(iii) enig handelen dat valt binnen het ondernemingsgebruik van de verzekerde entiteit of 

valt binnen de relevante regels, richtlijnen of bedrijfsbeleid van de verzekerde entiteit; 
(iv) enig verzuim in het nemen van tijdige maatregelen redelijkerwijs noodzakelijk ter 

preventie, vermijding of beperking van schade of zaken die kunnen resulteren in 
schade. 

 
Deze uitsluiting zal niet gelden ten aanzien van een claim tegen de verzekerde entiteit 
voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een doelbewust of opzettelijk handelen 
van een werknemer waarvoor de verzekerde entiteit aansprakelijk gehouden wordt in de 
hoedanigheid van werkgever van deze werknemer, behoudens in het geval dat een dergelijk 
handelen expliciet of impliciet werd goedgevonden, vergeven, goedgekeurd of bevestigd door 
een bestuurder of commissaris van de verzekerde entiteit of door een persoon of groep 
personen die de bevoegdheid hebben inzake de besluitvorming over het beheer of de 
bedrijfsvoering van verzekerden namens de verzekerde entiteit. 
 
Met betrekking tot de toepasselijkheid van deze uitsluiting zal in relatie tot Dekking A gelden 
dat het handelen van een verzekerd individu niet gehouden zal worden tegen een ander 
verzekerd individu.  

 
4.9 Onderlinge aansprakelijkheid 

(i) betreffende Dekking A, voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een claim 
ingesteld door of ten behoeve van een verzekerde tegen een andere verzekerde. 
 
Deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op: 
(a) een claim ingesteld of voortgezet door een verzekerd individu, teneinde 

schadeloosstelling onder deze polis te verkrijgen of teneinde te worden 
gevrijwaard, mits de claim het direct gevolg is van een andere claim, welke 
gedekt is onder deze polis en opeisbaar is; 

(b) een afgeleide aandeelhoudersvordering ingesteld ten behoeve van de 
verzekerde entiteit buiten het verzoek, hulp, actieve medewerking of tussenkomst 
van een verzekerde; 

(c) een claim ingesteld door een vereffenaar, curator of administratieve 
bewindvoerder, als directe dan wel als afgeleide vordering ten behoeve van de 
verzekerde entiteit buiten het verzoek, hulp, actieve medewerking of tussenkomst 
van een verzekerde; 

(d) een claim ingesteld of voortgezet door een voormalige bestuurder of 
commissaris, partner, beheerder of werknemer van de verzekerde entiteit, mits 
een dergelijke hoedanigheid werd ingenomen langer dan 24 maanden 
voorafgaande aan het moment waarop de claim voor de eerste maal werd 
ingesteld tegen een verzekerde; 

(e) een claim ingesteld door een verzekerd individu gebaseerd op een fout in de 
arbeidssfeer. 
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(ii) betreffende Dekking B, voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een claim 

ingesteld door of ten behoeve van: 
(a) een verzekerde, of rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van verzekerde; of 
(b) een entiteit die operationeel wordt beheerd of gecontroleerd door een 

verzekerde; of 
(c) de moedermaatschappij (of dochtermaatschappij daarvan) van 

verzekeringnemer. 
 

 Deze uitsluiting geldt niet ten aanzien van een claim: 
• ingesteld door een werknemer zolang een dergelijke claim uitsluitend wordt 

ingesteld in de hoedanigheid van klant of afnemer van de verzekerde entiteit en 
volledig onafhankelijk van het verzoek van, of met hulp, actieve medewerking of 
tussenkomst van een verzekerde werd ingesteld of voortgezet; of 

• ingesteld door een fonds op basis van een, door het fonds verworven en betaald 
advies van een onafhankelijke advocaat (advocaat keuze in overleg met de 
verzekeraar te maken, waarbij toestemming niet op onredelijke gronden zal 
worden onthouden), in de gevallen dat het advies luidt dat naar alle 
waarschijnlijkheid het verzuim een dergelijke claim in te stellen zou kunnen leiden 
tot aansprakelijkheid aan de zijde van de bestuurders of commissarissen, 
partners of beheerders van een dergelijk fonds. 

 
Verzekeraar zal niet gehouden zijn tot betaling van enig verlies onder Dekking B (Beroeps-
aansprakelijkheid) van deze polis of tot betaling inzake enige uitbreiding onder deze polis: 
 
4.10 Waardevermindering 
 voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze betrekking hebbend 

op, direct of indirect, vermindering in waarde (of verzuim tot herwaarderen) van enige 
investeringen, incluis effecten, geld, valuta, opties, termijn transacties, eigendommen of enig 
ander onderdeel met waarde, of het resultaat van een daadwerkelijke of beweerdelijke 
voorstelling, advies, garantie of waarborg verstrekt door of namens een verzekerde met 
betrekking tot het presteren van een investering of het waardeverlies of afschrijving van een 
geleased product of dienst, behoudens in het geval dat een dergelijke waardevermindering het 
gevolg is van een fout van een verzekerd individu in de uitvoering of tenuitvoerlegging van 
vermogensadvies diensten. 

 
4.11 Ondernemersrisico 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan eigen handelsverliezen, financiële 
verliezen of een bedrijfsverlies in die gevallen dat een verzekerde entiteit handelt ten behoeve 
van verzekerden en/of ten behoeve van natuurlijke en/of rechtspersonen waarmee 
verzekerden in economische zin verbonden zijn.  

 
4.12 Insolventie 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan het faillissement, insolventie, onder 
bewindstelling of liquidatie van een verzekerde entiteit. 

 
4.13 Intellectueel eigendom 

direct of indirect voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze 
verband houdend met een claim voor actueel of beweerdelijk plagiaat, het toegang verschaffen 
tot, het zich wederrechtelijk toe-eigenen, inbreuk of overtreden van enige vertrouwelijke 
informatie (inclusief, echter niet beperkt tot informatie welke niet algemeen bekend is en 
waaraan een, effectieve of potentiële, onafhankelijke economische waarde kan worden 
toegekend en die niet vrijelijk beschikbaar is in geval van een juiste benadering door een 
andere persoon, en die persoon in staat is economisch voordeel te verwerven door het gebruik 
of openbaar maken van deze informatie), copyright, patenten, handelsmerken, handelsnamen, 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie, computer programma’s, klantgegevens, of andere 
intellectuele eigendomsrechten. 
 
Deze uitsluiting zal niet van toepassing zijn op aansprakelijkheid van een verzekerde entiteit 
welke is gebaseerd op het onopzettelijk schenden van de vertrouwensplicht door een 
werknemer.   
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4.14 Toezichthouder 

voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan een claim ingesteld, direct of indirect, 
door of namens of voortgezet op het verzoek van, of met hulp, actieve medewerking of 
tussenkomst van een toezichthouder behoudens: 
(i) met betrekking tot kosten ter verschijning bij een officieel onderzoek als gedekt conform 

Uitbreiding 2.4; 
(ii) wanneer uitsluitend gehandeld wordt in het eigen belang van klant of afnemer van de 

verzekerde entiteit; of 
(iii) wanneer gehandeld wordt namens een klant of afnemer van de verzekerde entiteit of 

namens een groep klanten of afnemers van de verzekerde entiteit, ingevolge een 
wettelijke bepaling in de betreffende jurisdictie.  

 
Verzekeraar zal niet gehouden zijn tot betaling van enig verlies onder Dekking C 
(Aansprakelijkheid voor fout in de arbeidssfeer) van deze polis of tot betaling inzake enige 
uitbreiding onder deze polis: 
 
4.15 Massaontslag 

direct of indirect voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze 
verband houdende met een claim in verband met massaontslag, algemene reorganisatie 
(herstructurering), verplaatsing van het bedrijf, of hier nu een sociaal plan bij betrokken is of 
niet.  
Onder massaontslag wordt verstaan ieder ontslag waarbij tenminste 10% van alle werknemers 
van verzekeringnemer of enige van zijn dochtermaatschappijen binnen een periode van zes 
maanden wordt ontslagen. Indien een andere termijn is bepaald door van toepassing zijnde 
wetgeving zal deze prevaleren. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit een fout in de 
arbeidssfeer begaan door verzekerde entiteit, voor welke deze bij het uitblijven van voormelde 
gebeurtenissen aansprakelijk zou zijn geweest. 

 
4.16 Minimumloon, Werknemerscompensatie 

direct of indirect voortvloeiend uit, gebaseerd op, toe te schrijven aan of op enigerlei wijze 
verband houdende met een claim in verband met verplichtingen die voortvloeien uit enige 
minimumloonbepaling, werknemerscompensatie, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ontslag- of 
werkloosheidsuitkering of -compensatie, werkloosheidsverzekering, pensioenuitkering, sociale 
verzekeringsuitkering of enige vergelijkbare wet of verplichting dan ook.  

 
Deze uitsluiting is niet van toepassing op enige claim met betrekking tot vergelding. 

 
 
ARTIKEL 5 - Claims 
 
5.1 Kennisgeving en de rapportage van claims 

Deze polis biedt uitsluitend dekking voor claims die zowel:  
(a) eerst tegen de verzekerden zijn ingediend tijdens de verzekeringstermijn of de 

uitlooptermijn (indien van toepassing), en 
(b) door de verzekerden schriftelijk worden gemeld aan de verzekeraar zo spoedig als 

redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval: 
(i) tijdens de verzekeringstermijn of de uitlooptermijn, of 
(ii) binnen dertig (30) dagen na het einde van de verzekeringstermijn of de 

uitlooptermijn als de verzekerden de verzekeraar niet later hiervan in kennis 
stellen dan dertig (30) dagen na de datum waarop dergelijke claims voor het 
eerst tegen de verzekerden zijn ingediend.  

 
De verzekerden kunnen claims aan de verzekeraar versturen per post of per e-mail: 

Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe Limited 
Schade Afdeling Financial Lines 
Rivium Boulevard 216 - 218                                Postbus 8606 
2909 LK  Capelle aan den IJsel                           3009 AP  Rotterdam 
e-mail info.rotterdam@aig.com 
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5.2 Omstandighedenmelding  
Indien de verzekerden zich gedurende de verzekeringstermijn van omstandigheden bewust 
worden waarvan zij redelijkerwijs mogen verwachten dat die aanleiding kunnen geven tot een 
claim, kunnen de verzekerden de verzekeraar schriftelijk over deze omstandigheden 
informeren. Een dergelijke melding dient gedetailleerd te zijn, in chronologische volgorde te 
worden weergegeven en tenminste de volgende informatie te bevatten:  
(a) aard van de beweerde, veronderstelde of mogelijke details omtrent de fout; 
(b) tijd en plaats van de beweerde, veronderstelde of mogelijke fout; 
(c) mogelijke claimanten en alle andere mogelijk betrokken personen en/of entiteiten; 
(d) schatting van het mogelijke verlies.  
 
Als de verzekeraar een dergelijke melding van omstandigheden accepteert, zal de verzekeraar 
iedere claim die vervolgens tegen de verzekerden wordt ingediend en die toe te rekenen is 
aan, voortvloeit uit, of gebaseerd is op die omstandigheden behandelen alsof die claim aan de 
verzekeraar was gemeld op het tijdstip waarop de verzekerden voor het eerst de verzekeraar 
hierover hebben geïnformeerd. 

 
5.3 Frauduleuze claims 

Elke claim verband houdend met verlies waarvan door de verzekeringnemer melding wordt 
gemaakt in de wetenschap dat deze onjuist of frauduleus is met betrekking tot de omvang of 
anderszins, zal worden uitgesloten van dekking en de verzekeraar behoudt zich het recht voor 
de polis in zijn geheel nietig te verklaren, waarbij in een dergelijk geval alle verlies verbeurd zal 
worden verklaard. 
 

5.4 Verwante claims 
Claims die voortvloeien uit, gebaseerd zijn op of toe te rekenen zijn aan: 
(a) fouten die dezelfde zijn, met elkaar verband houden of doorlopend gemaakt worden; 

en/of 
(b) fouten die berusten op een gemeenschappelijke kern van feiten, 

 zullen voor de toepassing van deze polis worden beschouwd als een enkele claim, ongeacht of 
er bij dergelijke claims dezelfde of andere eisers, verzekerden of gronden voor een 
rechtsvordering betrokken zijn. 

 
ARTIKEL 6 - Verweer en Schikking 
 
6.1 Recht op verdediging 

Een verzekerde heeft de plicht om verweer te voeren tegen iedere claim, behoudens ingeval 
de verzekeraar, handelend naar eigen goedvinden, schriftelijk kenbaar maakt de verdediging 
en schikking over te nemen. 

Indien de verzekeraar daarvan geen gebruik maakt, heeft zij het recht, echter niet de plicht, om 
samen met de de verzekerde de verdediging en de onderhandeling inzake schikkingen te 
voeren indien het redelijkerwijs aannemelijk lijkt dat de verzekeraar daarop betrokken zal 
raken. 

Kosten van verweer (Dekking D), alsmede de omvang en instructies tot het opzetten van 
werkzaamheden, behoeven voorafgaande toestemming van verzekeraar (Behoudens kosten 
spoedgevallen als vermeld in Uitbreiding 2.9). 
Toestemming van verzekeraar zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. 

Kosten van verweer omvatten niet de interne kosten van de verzekerde entiteit (b.v. loon, 
salarissen of andere beloning). 

In alle gevallen dient de verzekerde, alle redelijke medewerking aan de verzekeraar te 
verlenen en alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van een claim te beperken. 

 
6.2 Schikking van claims 

Als voorwaarde voor de betalingsverplichting van de verzekeraar onder deze polis, zal een 
verzekerde zich, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verzekeraar, ervan 
onthouden aansprakelijkheid te erkennen of te aanvaarden, een schikking te treffen, akkoord 
te gaan met de vastlegging daarvan in een vonnis, dan wel kosten van verweer (Dekking D) te 
maken. 

De verzekeraar heeft het recht een onderzoek in te stellen, onderhandelingen te voeren en, 
met schriftelijke instemming van verzekerde, een schikking te treffen met betrekking tot een 
claim, op voorwaarden en een wijze die verzekeraar passend acht. 
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In het geval dat verzekerde instemming weigert aan een schikking die is aanbevolen door 
verzekeraar en die acceptabel is voor de claimant zal de gehoudenheid van verzekeraar ten 
aanzien van alle verlies in verband met die claim niet uitstijgen boven het bedrag waarvoor de 
claim geschikt zou kunnen worden wanneer met de aanbeveling van verzekeraar was 
ingestemd, plus de kosten van verweer gemaakt tot op de datum van de weigering. 

 
6.3 Subrogatie en regres 

Indien de verzekeraar een betaling krachtens deze polis verricht, is zij gesubrogeerd tot het 
beloop van die betaling in alle verhaalsrechten van verzekerde en zal de verzekeraar in naam 
van de verzekerde gerechtigd zijn dergelijke rechten geldend te maken, ook wanneer de 
verzekerde gecompenseerd is voor dit verlies. 

Het recht van subrogatie tegen werknemers (inclusief bestuurders en commissarissen) van de 
verzekeringnemer en zijn dochtermaatschappijen zal alleen worden uitgeoefend in het geval 
waarin een dergelijke werknemer schuldig is bevonden aan een opzettelijke, frauduleuze of 
criminele handeling middels een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arbitrale uitspraak of 
door een mondelinge of schriftelijke bevestiging van verzekerde. 

De verzekerden zullen de verzekeraar de nodige en redelijkerwijs benodigde assistentie 
verlenen en zullen alles doen wat nodig is om rechten zeker te stellen, daaronder tevens 
begrepen het tekenen van documenten die noodzakelijk zijn voor de verzekeraar om in naam 
van de verzekerde een procedure te voeren.  

Het bedrag dat verhaald kan worden en uitstijgt boven de totale uitkering onder deze polis zal 
aan verzekerde worden vergoed onder aftrek van de verhaalskosten. 

 
 
ARTIKEL 7 - Algemene Bepalingen 
 
7.1 Voorschieten van Kosten van Verweer 

Behoudens voorzover verzekeraar schadeloosstelling heeft afgewezen, zal de verzekeraar 
voorschotten verstrekken in verband met de kosten van verweer (Dekking D) voordat er op een 
claim beslist is. 

Dergelijke betalingen zullen, door de verzekerden, terugbetaald dienen te worden aan 
verzekeraar, in de verhouding tot ieders belang, in het geval en tot de mate dat de claim 
uiteindelijk wordt vastgesteld niet gedekt te zijn, of wordt opgelost op condities of een wijze die 
is uitgesloten onder de voorwaarden van deze polis. 

 
7.2 Allocatie 

Indien een claim zowel betrekking heeft op gedekt als niet gedekt verlies dan zal ten aanzien 
van de kosten van verweer (Dekking D) en hetgeen dient te worden voldaan op grond van 
schikkingen of vonnissen een redelijke en passende verdeling tussen de verzekeraar en de 
verzekerde worden vastgesteld waarbij afhankelijk van ieders blootstelling aan juridische en 
financiële risico’s een toerekening zal worden gemaakt aan gedekte en ongedekte belangen. 

De verzekeraar heeft geen verplichting ten aanzien van kosten van verweer (Dekking D), een 
vonnis tegen of een schikking door de verzekerde entiteit, met betrekking tot 
bestuurdersaansprakelijkheid (Dekking A), dan wel enige verplichting tot het betalen van 
verlies voortvloeiend uit de aansprakelijkheid die een verzekerde entiteit heeft ten aanzien van 
een claimant met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid (Dekking A). 

 
7.3 Overdracht 

Deze polis en elk daaruit voortvloeiend recht is niet overdraagbaar zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de verzekeraar. 

 
7.4 Wijzigingen van het risico tijdens de verzekeringstermijn 

Indien tijdens de verzekeringstermijn een evenement plaatsvindt, wordt de onder deze polis 
gegeven dekking met betrekking tot een verzekerde entiteit in die zin gewijzigd dat deze alleen 
van toepassing zal zijn op fouten gemaakt door verzekerden voorafgaand aan de datum 
waarop het evenement zijn beslag krijgt. 

De verzekeringnemer dient de verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen 
van elk evenement, echter nimmer later dan 30 dagen na aanvang van het evenement. 
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7.5 Effecten Emissie 
 Indien tijdens de verzekeringtermijn, de verzekerde entiteit besluit om haar effecten aan te 

bieden in welke jurisdictie dan ook, ongeacht of haar effecten al dan niet reeds op enigerlei 
wijze, openbaar of onderhands worden verhandeld; of haar effecten officieel te laten noteren 
aan een beurs waar haar effecten nog niet werden verhandeld op de ingangsdatum van deze 
polis, dan dient de verzekerde entiteit, zodra deze informatie openbaar verkrijgbaar is, de 
verzekeraar in het bezit te stellen van het prospectus, het aanbiedingsmemorandum, een 
verklaring of ieder ander document dat gedeponeerd moet worden bij de lokale of buitenlandse 
overheidsinstantie of toezichthoudende instantie die, geheel of gedeeltelijk toezicht houdt op 
de koop of verkoop of het aanbod om te kopen of te verkopen van effecten, teneinde de 
verzekeraar in staat te stellen het verhoogde risico van verzekerde te beoordelen en vast te 
stellen. 

De verzekeraar heeft het recht om de voorwaarden en condities van deze polis te wijzigen 
en/of een aanvullende premie te eisen, voorzover verzekeraar dit redelijkerwijs nodig acht met 
het oog op deze verhoging van het risico. 

 
7.6 Beëindiging 

Deze polis zal niet door de verzekeraar worden beëindigd gedurende de verzekeringstermijn 
behalve in het geval van het niet betalen van de premie door de verzekeringnemer. 

Deze polis kan worden beëindigd door verzekeringnemer onmiddellijk volgend op de ontvangst 
door de verzekeraar van een schriftelijk verzoek daartoe. In een dergelijk geval zal de 
verzekeraar de onverschuldigde jaarpremie pro rata restitueren behalve indien er een verlies 
ontdekt is voorafgaande aan de datum waarop de dekking beëindigd wordt. 

 
7.7 Dekkingsgebied 

Deze polis verleent werelddekking. 
 
7.8 Verzekerde som 

De verzekerde som vormt de maximale gelimiteerde schadevergoedingsplicht per jaar van de 
verzekeraar voor alle verlies voortvloeiend uit de dekkingen die geboden worden ingevolge 
deze polis.  

Elke claim of verwante claim (artikel 5.4) dient te worden ingediend tijdens de 
verzekeringstermijn of tijdens de uitlooptermijn.  

De verzekerde som voor de uitlooptermijn maakt onderdeel uit van de maximale gelimiteerde 
verzekerde som voor de verzekeringstermijn. Op verlies voortvloeiend uit een claim die wordt 
ingesteld na de verzekeringstermijn of uitlooptermijn en die ingevolge Uitbreiding 2.1 en 2.11 
geacht wordt te zijn ingesteld gedurende de verzekeringstermijn of uitlooptermijn zal tevens de 
bovenvermelde maximale gelimiteerde schadevergoedingsplicht van toepassing zijn. 

Kosten van verweer (Dekking D) worden door de verzekeraar niet vergoed boven de 
verzekerde som maar maken onderdeel uit van de verzekerde som. 

 
7.9 Andere verzekering 

Tenzij voorzover rechtens anders is vereist, geldt de dekking die onder deze polis wordt 
verleend als excedent boven de dekking die wordt verleend onder een andere verzekering 
voorzover die van kracht is of dat zou zijn geweest indien deze polis niet zou hebben bestaan. 

 
7.10 Machtiging 

De verzekeringnemer is gemachtigd te handelen namens iedere verzekerde met betrekking tot 
de uitoefening van al hun rechten en de vervulling van al hun plichten krachtens deze polis.  

 
7.11 Verklaringen aanvraagformulier 

Bij het toekennen van dekking aan verzekerden, vertrouwt de verzekeraar op het 
aanvraagformulier dat de basis voor de te verlenen dekking vormt en dat zal worden 
beschouwd als opgenomen in en een onderdeel vormend van deze polis. 

Echter, bij het bepalen van de vraag of er dekking bestaat voor een claim die tegen een 
verzekerd individu wordt ingediend, zal in verband met de beoordeling van de juistheid en 
volledigheid van het aanvraagformulier, de verklaring gedaan door of de wetenschap die een 
verzekerd individu had (met uitzondering van de kennis en informatie waarover iedere 
ondertekenaar beschikt) niet worden toegerekend aan het verzekerd individu bij de bepaling 
van de vraag of er dekking bestaat terzake van een claim tegen die andere verzekerde. 
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7.12 Afstandsverklaring van diensten door derden 

Bij gebruikmaking van diensten van een derde in verband met deze polis worden de diensten 
van deze derde rechtstreeks aan verzekerden verleend, als zijnde de contractspartij van de 
verzekerde entiteit, zonder toezicht van de verzekeraar. 
Dienovereenkomstig, geeft de verzekeraar geen waarborg of garantie en wordt de verzekeraar 
niet vertegenwoordigd met betrekking tot dergelijke diensten of verzuim van het verlenen 
hiervan; tevens is de verzekeraar niet aansprakelijk voor daden, gemaakte fouten of verzuim 
van een dienstverlenende derde of anderszins in verband met schade door het gebruiken van, 
of het onvermogen gebruik te kunnen maken van dergelijke diensten. 

 
7.13 Definities, meervoud en titels 

De titels van artikelen van deze polis dienen alleen voor het gemak en hebben geen betekenis 
voor deze overeenkomst. Woorden en uitdrukkingen in het enkelvoud omvatten eveneens het 
meervoud, en vice versa. Schuingedrukte woorden hebben een speciale betekenis en worden 
gedefinieerd onder “Definities”, “Dekking” of op het Polisblad aan de voorzijde van de polis. 
Woorden die niet specifiek hierin worden gedefinieerd hebben de betekenis die normaal aan 
deze woorden wordt toegekend. 

 
7.14 Toepasselijk recht 

Deze polis en alle daarmee samenhangende rechten en verplichtingen van de betrokkenen 
zullen in alle opzichten door Nederlands recht worden beheerst. 

 
7.15 Inlichtingen 

Indien verzekerde respectievelijk rechtverkrijgende(n) niet alle door of vanwege de verzekeraar 
gevraagde inlichtingen volledig en naar waarheid verstrekt, is verzekeraar niet tot uitkering 
gehouden, behoudens voor zover de misleiding het verval van recht op uitkering niet 
rechtvaardigt. 

 
7.16 Verjaring 

Een rechtsvordering tegen verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 
drie jaren na de aanvang van de dag, waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden. 

 
7.17 Premiebetaling 

De premie, de kosten en de assurantiebelasting dienen vooruit voldaan te worden, doch 
uiterlijk de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn. 
 
Indien het verschuldigde niet tijdig is voldaan wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
claims die worden ingesteld na verloop van 14 dagen na ingebrekestelling door de 
verzekeraar. 
 
Het verschuldigde dient alsnog voldaan te worden, waarna de dekking weer van kracht wordt 
zodra het verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen. 
 
Deze bepaling is niet van toepassing op die onderdelen van de dekking waarbij de verzekerde 
de optie tot verzekering mede kenbaar en onherroepelijk moet maken door middel van 
overmaking van de premie. 
 

7.18 Sancties  
De verzekeraar is niet gehouden om dekking te bieden of enige betaling te doen krachtens 
deze verzekering, als dat in strijd zou zijn met enige sanctiewet- of regelgeving uit hoofde 
waarvan de verzekeraar, haar moedermaatschappij of de entiteit die de uiteindelijke 
zeggenschap over haar heeft, zou kunnen worden blootgesteld aan enige bestraffing op 
grond van sanctiewet- of regelgeving.  
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7.19 Klachten en geschillen 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering 
van een verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de interne 
klachtenbehandelaar van: 
 
Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe Limited 
Postbus 8606, 3009 AP  Rotterdam 
Telefoon: (010) - 453 54 55 
Fax:    (010) - 452 85 02 
e-mail info.rotterdam@aig.com 
 
Wanneer het oordeel van het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe Limited voor u niet 
bevredigend is, kunt u zich wenden tot: 
 
KiFiD (Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)  
Postbus 93257  
2509 AG Den Haag  
Tel. 0900-3552248 
 
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt 
de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan 
de des bevoegde rechter. 
 

 
Persoonsgegevens 
De verzameling en verwerking van Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door de Verzekeraar, gebeurt in 
overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen (‘Gedragscode”). De 
Verzekeraar is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het 
gebruik van de diensten van de Verzekeraar, waaronder het evalueren van risico’s, het beheer en de uitvoering van 
contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde de 
Verzekeraar toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van de 
Verzekeraar, en ten behoeve van de goede dienstverlening, kan de Verzekeraar de Gegevens doorgeven naar 
andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan onderaannemers of 
partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese 
Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Ten aanzien van 
deze doorgiften, zal de Verzekeraar adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van 
de Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens verzet van betrokkene, kunnen de 
Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt de 
betrokkene over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot 
de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan betrokkene de Verzekeraar schriftelijk 
contacteren op het adres Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Voor 
meer informatie over de wijze waarop de Verzekeraar uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het 
Algemeen Privacy beleid van de Verzekeraar op http://www.aig.com/nl-privacybeleid. 
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APPENDIX A (Crisis Beheersing of Reputatieverlies) 
 

 
I. Crisis Management Diensten 
 
Belangrijk: Binnen de reikwijdte van Dekking E. mag verzekerde: ofwel de van tevoren 
goedgekeurde onafhankelijke Crisis Management Adviseur Edelman of - met onze voorafgaande 
schriftelijke toestemming - een ander gekwalificeerd persoon of entiteit kiezen. 
 
Dekking E.:  Kosten ter advies en ondersteuning ter beheersing van een crisis teneinde reputatieverlies 

te voorkomen bestaande uit: 

(i) het starten van communicatie met uw werknemers, media, sleutelpersonen, 
overheidsinstanties en overige betrokken partijen; 

(ii) een strategisch plan maken van de benodigde communicatie activiteiten om de 
reputatie en goede naam van de verzekeringnemer en zijn dochtermaatschappijen 
te beschermen; 

(iii) ondersteuning om het strategische communicatieplan uit te voeren; 

(iv) de planning en coördinatie van noodzakelijke interne en externe communicatie 
activiteiten om de reputatie en goede naam van verzekerde te herstellen. 

 
II. EDELMAN Crisis Management Diensten 
 
EDELMAN (www.edelman.com), opgericht in 1949, is een onafhankelijk crisis management adviseur 
met 3.300 werknemers en met 52 kantoren wereldwijd. 
 

Wat te doen bij een crisis? 
 

In geval van een gebeurtenis welke mogelijk onder de dekking van de polis valt, kunt u contact 
opnemen met onze CENTRALE CRISIS HOTLINE. U treedt dan in contact met EDELMAN.  
 
EDELMAN is altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week om wereldwijd met de hoogste 
prioriteit advies te geven, hulp te bieden en bij noodsituaties gehoor te geven aan betrokken  
AIG klanten. 
 
Meldingen bij de CENTRALE CRISIS HOTLINE staan verder los van, en vervangen niet de instructies 
in de polis inzake kennisgeving van claims. 
 

Het 24-uurs contactnummer voor de CENTRALE CRISIS HOTLINE is: 
 

Toll Free in de VS 00-1-866-926-8457 
Rest van de Wereld 00-1-713-260-5500 

 
Houdt uw polisnummer gereed als u belt. U zult direct verbinding krijgen met of onmiddellijk worden 
teruggebeld door een ervaren adviseur. De Crisis Centrale kan u te woord staan in de meeste Europese 
talen. 
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