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bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is verzekerd?
 de financiële gevolgen die voortvloeien uit een 

schade-eis ingesteld tegen uw bestuurders (de 
huidige, maar ook de vroegere en toekomstige, 
in rechte maar ook de feitelijke bestuurders), die 
hun burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijk of 
hoofdelijk, in het gedrang brengt, en te wijten is 
aan een, werkelijke of beweerde, professionele fout 
begaan in de uitoefening van hun bestuursmandaat 
voor uw vennootschap of VZW (m.i.v. de kosten 
voor hun burgerlijke verdediging),

mits vermelding in de bijzondere voorwaarden 
kan de waarborg worden uitgebreid tot hun 
bestuursmandaten in de externe entiteiten van 
uw vennootschap of VZW (d.w.z. minstens 50% 
controle),

 de vergoeding van uw vennootschap of VZW die 
de financiële gevolgen waarvan sprake in vorig lid, 
effectief gedragen heeft,

 een schade-eis betreffende tewerkstellingsaan-
gelegenheden waarvan een werknemer het 
slachtoffer is, onder meer in verband met 
onrechtmatig ontslag, een onrechtmatige ontbinding 
van de arbeids-overeenkomst, een onrechtmatige 
disciplinaire maatregel, seksuele of andere 
intimidatie, elke onwettige discriminatie.

 de kosten die noodzakelijk zijn voor de 
voorbereiding van de persoonlijke verdediging van 
uw bestuurders om te beantwoorden aan hun 
wettelijke verplichting tot medewerking aan een 
onderzoek m.b.t. feiten of omstandigheden die 
redelijkerwijze kunnen geacht worden aanleiding te 
zullen geven tot een gedekte schade-eis. We betalen 
de noodzakelijke kosten die u, na ons voorafgaand 
akkoord, hiertoe maakt.

Wat is niet verzekerd?
 omstandigheden, feiten of daden die tot schade 

kunnen leiden en die u bij het sluiten van de 
overeenkomst kende (het bekende verleden).

 enkel indien expliciet vermeld in de bijzondere 
voorwaarden:

-    de aansprakelijkheid van de bestuurder in 
zijn hoedanigheid van oprichter van uw 
vennootschap of VZW,

-    de schade-eisen i.v.m. staking van betaling, 
wankelend krediet, onvermogen, vereffening, 
voorlopige onttrekking, gerechtelijk akkoord, 
gerechtelijke ontbinding voor ontoereikend 
actief of elke andere gelijkaardige toestand,

 buitenlandse ondernemingen, beursgenoteerde 
ondernemingen en financiële instellingen,

 schade door het gebruik van sociale media,

 de andere gevallen van niet-verzekering expliciet 
vermeld in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Disclaimer: Dit informatiedocument beoogt u een overzicht van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen te geven, eigen aan deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. 
Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit?
VIVIUM Bestuurdersaansprakelijkheid is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) en rechtsbijstand (RB) voor de bescherming van 
uw bestuurders tegen de geldelijke gevolgen van hun B.A. door schade toegebracht in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat. 
De verzekering geldt volgens de specifieke voorwaarden en binnen bepaalde vergoedingsgrenzen voorzien in het contract.
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Wat is verzekerd? (vervolg)

 de kosten en erelonen van externe 
communicatieconsulenten om imagoschade die 
voortvloeit uit een gedekte schade-eis te voorkomen 
of te herstellen. We betalen de noodzakelijke en 
dringende kosten die u, na ons voorafgaand akkoord, 
hiertoe maakt.

 de borgsom die u dient te betalen in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek of vervolging n.a.v. een 
gedekte schade-eis. Na ons voorafgaand akkoord 
schieten we deze borgsom voor (u dient deze dan 
terug te betalen zodra de borgsom is vrijgemaakt).

 de kosten voor de strafrechtelijke verdediging 
van uw bestuurders als hun strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in het gedrang komt in gevolge 
werkelijke of vermeende professionele fouten in de 
uitoefening van hun bestuursmandaat.

 bij overlijden van de verzekerde bestuurder wordt 
de waarborg uitgebreid tot diens erfgenamen.

Zijn er beperkingen in de dekking?
 De dekking geldt tot beloop van de bedragen 
vermeld in de bijzondere voorwaarden, voor 
de waarborg B.A. enerzijds (m.i.v. de kosten 
voor burgerlijke verdediging), voor de waarborg 
strafrechtelijke verdediging anderzijds. De 
limietbedragen gelden per schadegeval en per 
verzekeringsjaar.

De bijzondere voorwaarden kunnen een specifiek 
limietbedrag vermelden voor schade-eisen 
betreffende:

-    tewerkstellingsaangelegenheden,

-    de kosten voor verdediging bij een onderzoek 
tegen uw vennootschap of VZW,

-    de kosten voor imagoherstel,

 De waarborg is verworven in zover de schriftelijke 
schade-eis én de fout van de bestuurder die tot 
de schade-eis heeft geleid, zich beiden tijdens de 
geldigheidsduur van de overeenkomst voordoen. 

Schade-eisen die worden ingediend tijdens een 
uitloopperiode van 60 maanden (of 36 maanden 
indien expliciet vermeld in de bijzondere 
voorwaarden) na de beëindiging van de 
overeenkomst, blijven echter gedekt:

-    voor fouten begaan tijdens de geldigheidsduur 
van de overeenkomst als er na het einde van de 
overeenkomst geen andere verzekeraar is, 

-    voor daden en feiten die aanleiding kunnen 
geven tot een schade-eis en die aan ons werden 
meegedeeld tijdens de geldigheidsduur van de 
overeenkomst.

 Als de bijzondere voorwaarden een vrijstelling 
vermelden, dan draagt u zelf dat gedeelte van het 
schadebedrag m.i.v. de verdedigingskosten. 

Waar ben ik verzekerd ? 
 U bent verzekerd over de hele wereld, met uitzondering van schade-eisen ingediend in of onder het recht van de USA of 

Canada of voor feiten die zich in die landen voordeden, noch voor schade-eisen in uitvoering van een oordeel, beslissing of 
vonnis gemaakt door een rechtbank of rechtscollege van de USA of Canada, zelfs als deze uitvoering gevraagd wordt voor een 
Belgische rechtbank of van gelijk welke andere staat. 

Wat zijn mijn verplichtingen?
• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de 

overeenkomst.
• Indien er zich, tijdens de looptijd van de overeenkomst, wijzigingen voordoen die de risico’s aanzienlijk en duurzaam 

verzwaren, moet u dat aan ons melden. Het gaat hier onder meer over een verhoging van het kapitaal, de wijziging van 
het ondernemingsdoel, de uitoefening van nieuwe activiteiten, de aanstelling van een vereffenaar, een crisismanager en/
of gerechtelijke mandataris, de verkoop van het geheel of quasi geheel van de activa en elke structurele wijziging van uw 
vennootschap.

• U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om te vermijden dat zich een schadegeval voordoet. 
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder 

moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.
• Indien wij hierom verzoeken met het oog op de hernieuwing van de overeenkomst op de jaarlijkse vervaldag, dient u uw 

meest recente geconsolideerde balans, resultatenrekening, de toelichtingen en het verslag van de raad van bestuur van uw 
vennootschap, samen met een volledig ingevuld, gedateerd en getekend hernieuwingsvoorstel, over te maken.

• Bij schade dient u zich ervan te onthouden uw aansprakelijkheid te erkennen.
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Wanneer en hoe moet ik betalen? 
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


